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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสื่อสารกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และคุณค่าตราสินค้า และ (2) ทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของพารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่ม
พหุ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง และ 15 ตัวแปรสังเกตได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ ลูกค้าของ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 600 ราย ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
บรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ 

ผลการวิจัยพบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณค่าตราสินค้าของกิจการไฮเปอร์มาร์ทและ

ห้างสรรพสินค้า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=545.24, df=284, CFI=0.96, 
RMSEA=0.046, SRMR=0.043) โดยตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณค่าตราสินค้า
ได้ร้อยละ 78.65 ตัวแปรการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่อสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.89 (p<.05) และ 0.53 (p<.05) 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า 
มีความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ 

ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  กิจการ
ไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้า  
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Abstract 
 The objectives of this research were to: (1) develop the causal relationship model 
between IMC marketing, CSR communication and brand equity; and (2) examine the 
model invariance between 2 samples: an application of the multiple group analysis. The 
model consisted of 3 latent variables and 15 observed variables. The sample consisted of 
600 modern trade customers by multi-stage sampling. The research instrument was a five 
rating scale questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s 
correlation coefficient analysis, confirmatory factor analysis, linear structural equation 
model analysis, and multiple group structural equation model analysis. 

The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data 

(2=545.24, df=284, CFI=0.96, RMSEA=0.046, SRMR=0.043). The variables in the model 
accounted for 78.65 percent of the total variance of brand equity. The IMC marketing and 
CSR communication had positive direct effect to brand equity with 0.89 and 0.53 effect 
sizes at significant level .05. The result of the invariance examination found that the 
brand equity model had the same structural relationship of variable or invariance of 
model form, but the parameters were variance among the target groups. 

Keywords: Brand Equity, Integrated Marketing Communication, CSR Communication, 
               Hyper-mart, Department Store 

 

บทน า 
 คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) จัดเป็นมูลค่าเพ่ิม (Added Value) ซึ่งตราสินค้ามอบให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างในการตอบสนองของผู้บริโภค ทั้งในด้านการรับรู้ ความพึงพอใจ และ
มุมมองของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ซึ่งถ้าหากสินค้าไม่มีความแตกต่างกัน การแข่งขันก็จะอยู่บน
พ้ืนฐานของราคา ดังนั้น คุณค่าตราสินค้าจึงเป็นมูลค่าเพ่ิมที่มอบให้กับสินค้าและบริการ ที่สามารถก าหนด
ความแตกต่างเกี่ยวกับความรู้ต่อตราสินค้าและการตอบสนองของผู้บริโภคในระยะยาว  (มัติกร  บุญคง, 
2557) 

การสร้างคุณค่าตราสินค้าขององค์กรต่างๆ ผ่านการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
นิยมน ามาใช้ โดยการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) สร้างภาพลักษณ์
ของตราสินค้า (Brand Image) ทั้งในด้านความรู้สึกชอบ (Favorability) ความแข็งแกร่ง (Strength) และ
ลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า (Uniqueness) ของความเชื่อมโยงกับตราสินค้าในความ
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ทรงจ าของผู้บริโภค ขณะเดียวกันมีการเติมเต็มปัจจัยหรือองค์ประกอบร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าของ
ตราสินค้าดังกล่าว คือ การรับรู้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing 
Concept) ที่องค์กรได้พิจารณาถึงความต้องการและความพอใจของตลาดเป้าหมาย  มีการน าเสนอสินค้า
หรือบริการที่ลูกค้าเป้าหมายต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือคู่แข่งขัน ขณะเดียวกันสามารถอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอีกด้วย (อนุวัต สงสม, 2559) 

จากบทบาทและความส าคัญของคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยน า (Antecedent) หรือปัจจัยเชิง
สาเหตุ (Causal Factor) ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงต้องการพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม และคุณค่าตราสินค้า รวมถึงทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของพารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่พัฒนาขึ้น โดยประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ (Multiple Group) ทั้งนี้เลือกศึกษาใน
บริบทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทห้างสรรพสินค้าและกิจการไฮเปอร์มาร์ท ใน
พ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีกิจการและ
สาขาของธุรกิจทั้งสองประเภทดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมาก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชนตามยุคตามสมัย และการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว 
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการแล้ว สามารถจะน าไปใช้ในการก าหนดแนวปฏิบัติ และการก าหนด
กลยุทธ์ด้านการสร้างคุณค่าตราสินค้ากับธุรกิจที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

3. เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของพารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณค่าตรา
สินค้าระหว่างกิจการไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซื้อ ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการ
ประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณค่าตราสินค้าสามารถวัดได้หลายระดับ โดยงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการวัดในระดับปัจเจกบุคคล 
(Individual) ซึ่งเป็นการวัดสภาพจิตใจของผู้บริโภคกับการพิจารณาตราสินค้า เช่น การวัดคุณค่าตราสินค้า
ในมุมมองของผู้บริโภค (Customer-Based Brand Equity: CBBE) ซึ่งกลุ่มของการวัดในชุดความคิดนี้
ประกอบด้วย การรู้จัก ทัศนคติ ความผูกพัน การเชื่อมโยงความคิด และความภักดี (Loyalty) ที่มีต่อตรา
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สินค้า เป็นต้น (มัติกร บุญคง, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับปิรามิดคุณค่าแห่งตราสินค้าของ Keller (2008) ที่
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) ที่มีความโดดเด่น ในการ
รับรู้ของลูกค้า การสร้างความหมายของตราสินค้าในใจของผู้บริโภค (Brand Meaning) ค้นหาการ
ตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อความเกี่ยวพันกับตราสินค้าและความหมายของตราสินค้า (Brand Responses) 
และน าการตอบสนองของตราสินค้าไปสร้างความภักดีให้ระหว่างลูกค้ากับตราสินค้า  (Brand 
Relationship) ส าหรับปัจจัยน าหรือปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าในงานวิจัยฉบับนี้ 
ก าหนดไว้ 2 ตัวแปรหลัก คือ 

(1) การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) 
เป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดยการ
พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย 
และความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยการวัด IMC ของงานวิจัยฉบับนี้ อาศัยแนวคิดของ Kotler and Keller 
(2012) ซึ่งพิจารณา IMC จาก 6 มิติ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัด
กิจกรรม การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง และผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการในรูปแบบการโฆษณามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.62 (p<.05) (Ghorbani, et al., 2013) เช่นเดียวกับกับงานของณัฐกาญจน์ สุวรรณ
ธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย์ (2557) ที่พบว่ารูปแบบการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อระดับคุณค่าตรา
สินค้ามากที่สุดคือการโฆษณา รองลงมาคือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การขายโดยใช้พนักงาน การจัด
กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ตามล าดับ (อนุวัต สงสม, 2559) 

(2) การสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Communication) งานวิจัยนี้อิง
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) โดยอนุวัต สงสม (2559) กล่าวว่า การน าเสนอมุมมอง
ด้านบวกขององค์กรในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม และมองว่าผู้บริหารองค์กรต้องสร้างความพึง
พอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต 
องค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงกล่าวว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับ
ผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ Post et al. (2002) ที่ก าหนดนิยามว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์กร 
นโยบาย และการด าเนินงาน ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นการเสนอวิธีการใหม่ใน การจัดระเบียบ
ความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กร ที่เดิมมุ่งเน้นการอยู่รอดและการประสบความส าเร็จของ
องค์กร บนหลักการความสามารถขององค์กร ในการสร้างความมั่งคั่ง ให้คุณค่า หรือสร้างความพึงพอใจแค่
เพียงถือหุ้น ไปสู่การพัฒนาแนวคิดว่าต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ร่วมด้วย (Clarkson, 1995; Foster 
and Jonker, 2005; Hawkins, 2006) จากแนวคิดดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้จึงวัดการด าเนินกิจกรรม CSR 
จาก 4 มิติ คือ ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาอิทธิพลของการด าเนินกิจกรรม CSR 
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ต่อคุณค่าตราสินค้า จากงานวิจัยของ Taleghani et al. (2012) พบว่ากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อคุณค่าตราสินค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.36 (p<.01) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
Ghorbani et al. (2013) ซึ่งพบว่ากิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า โดยมีค่าสัม
ประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.56 (p<.05)   

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย รายละเอียดดังภาพ
ที่ 1 โดยประกอบด้วยตัวแปรแฝงภายนอก คือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่อสารกิจกรรม 
CSR ส่วนตัวแปรแฝงภายในคือคุณค่าตราสินค้า ซึ่งตัวแปรแฝงเหล่านั้น สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้
รวม 15 ตัวแปร และก าหนดสมมติฐานได้ดังนี้ 

H1: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า 
H2: การสื่อสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า 
H3: โมเดลเชิงสาเหตุของคุณค่าตราสินค้าของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  
      จังหวัดสงขลา มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลและค่าพารามิเตอร์ในโมเดล ระหว่าง 
      กลุ่มลูกค้าของกิจการไฮเปอร์มาร์ท และลูกค้าของห้างสรรพสินค้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

H1 

การจดักจิกรรม 

การตลาดทางตรง 

ด้านสังคม 
และชุมชน 

 

ด้านลูกค้า 

ด้านพนกังาน 

การสื่อสาร 
กิจกรรม CSR 

ความภักด ี

นวัตกรรมตราสินค้า 

คุณค่า 
ตราสินค้า 

การรับรู้คุณภาพ 

การส่งเสรมิการขาย การสือ่สารการตลาด
เชิงบูรณาการ 

การเชื่อมโยงความคิด 

การตระหนกัรู ้

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประชาสัมพนัธ ์

การโฆษณา 

0.83 

0.70 

0.60 

0.80 

0.73 

0.72 

0.80 

0.63 

H2 

0.60 

0.83 

0.65 

0.85 

0.75 

การใช้พนักงานขาย 

0.83 

0
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของลูกค้าธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 ประเภท คือ กิจการไฮเปอร์มาร์ท และ

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งได้มาจากสุ่มจ านวน 600 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ Jackson (2003) ที่เสนอ
ว่าอัตราส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และเกณฑ์ของ Hair, et 
al. (2010) ที่เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าในโมเดล ให้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) ซึ่งเริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
ลูกค้าที่ใช้บริการจากธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 ประเภท คือ กิจการไฮเปอร์มาร์ท และห้างสรรพสินค้า 
จ านวนเท่าๆ กันกิจการละ 300 ตัวอย่าง หลังจากนั้นก าหนดโควตาจ านวนตัวอย่างตามกิจการเหล่านั้น 
โดยกิจการไฮเปอร์มาร์ทแบ่งเป็นเทสโก้โลตัส และบิ๊กซี กิจการละ 150 ตัวอย่าง และห้างสรรพสินค้า 
แบ่งเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน กิจการละ 150 ตัวอย่างเช่นกัน หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
แบบสะดวกเพ่ือให้ได้ตัวอย่างครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ โดยพยายามให้กระจายตามสาขาต่างๆ ของแต่
ละกิจการให้มากที่สุด และมีการเก็บข้อมูลทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์ -อาทิตย์ เพ่ือให้ครอบคลุมลูกค้า
และพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ลูกค้า และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการ ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 
2-4 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่งข้อค าถามเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทาง
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถาม (IOC) พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ 
(ค่า IOC มากกว่า 0.50) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง 0.773-0.957 
และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.659-0.863  

การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะ
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของตัว
แปร ด้วยการประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ขณะที่การ
ทดสอบโมเดลการวัด การทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดสอบสมมติฐานการวิ จัย 
และความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ลูกค้าของกิจการไฮเปอร์มาร์ทมีสัดส่วนของหญิงมากกว่าเพศ

ชาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-35 ปี (ร้อยละ 40.2) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 41.5) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 25,001-30,000 บาท (ร้อยละ 35.4) ความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อย
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ละ 39.6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 1,000-1,500 บาท (ร้อยละ 40.7) สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นของใช้
ในครัวเรือน (ร้อยละ 40.5) ขณะที่ลูกค้าของห้างสรรพสินค้ามีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชายเช่นกัน 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 48.3) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 45.3) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเท่ากับ 30,001-35,000 บาท (ร้อยละ 25.4) ความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 
41.7) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 2,001-3,000 บาท (ร้อยละ 57.4) สินค้าท่ีซื้อส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า (ร้อย
ละ 35.3) นอกจากนี้ ลูกค้าของห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มักใช้บริการร้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้าเช่า
อ่ืนๆ ด้วย 

ส าหรับค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ของลูกค้าทั้งกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า  
พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การแจกแจงของข้อมูลมีค่าความเบ้
อยู่ระหว่าง -0.274 ถึง 0.266 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.715 ถึง -0.123 แสดงว่าเหมาะที่จะใช้วิธีการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ที่ใชัวัดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.31-0.48 การสื่อสารกิจกรรม CSR มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.36-0.54 และคุณค่าตราสินค้ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ในกลุ่มนี้ อยู่ระหว่าง 0.40-0.73 
 ผลการทดสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่า
ความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010) 
หรือกล่าวง่ายๆ คือ ตัวแปรแฝงที่น ามาพัฒนาเป็นโมเดลการวัดคุณค่าตราสินค้าของการวิจัยนี้ รวมถึงข้อ
ค าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม ขณะที่การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุในภาพรวม (กลุ่มตัวอย่างรวมของทั้งกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า)  ผลการวิเคราะห์ดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 

 
ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุคุณค่าตราสินค้าในภาพรวม (กลุ่มตัวอย่างรวมของทั้งกิจการ

ไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า) พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=545.24, 
df=284, CFI=0.96, RMSEA=0.046, SRMR=0.043) โดยตัวแปรแฝงการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
และการสื่อสารกิจกรรม CSR สามารถอธิบายถึงคุณค่าของตราสินค้าได้ร้อยละ 78.65 และเมื่อพิจารณา
น้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า การสื่อสารการตลาดในรูปแบบของการส่งเสริมการขาย 
และการจัดกิจกรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.79 (p<.05) การสื่อสารกิจกรรม CSR ที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากัน คือ 0.75 (p<.05) 
คุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพบริการมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากับ 0.73 (p<.05)  

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ข้อ H1 และ H2 พบว่ามีการยอมรับสมมติฐานทั้งสองข้อ 
และสามารถสรุปได้ว่าคุณค่าตราสินค้าของกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างห้างสรรพสินค้า ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่อสารกิจกรรม CSR โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.89 (p<.05) และ 0.53 (p<.05) ตามล าดับ ขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ H3 โดย
แยกเป็นโมเดลย่อยตามประเภทของแต่ละกิจการพบว่า โมเดลคุณค่าตราสินค้าของกิจการไฮเปอร์มาร์ท

0.89 

การจัดกิจกรรม 

การตลาดทางตรง 

ด้านสังคม              
และชุมชน 

ด้านลูกค้า 

ด้านพนักงาน 

การสื่อสาร 
กิจกรรม CSR 

ความภักด ี

นวัตกรรมตราสินค้า 

คุณค่า          
ตราสินค้า 

การรับรู้คุณภาพ 

การส่งเสริมการขาย การสือ่สารการตลาด
เชิงบูรณาการ 

การเชื่อมโยงความคิด 

การตระหนักรู ้

ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประชาสัมพันธ ์

การโฆษณา 

0.43 

0.65 

0.55 

0.58 

0.43 

0.62 

0.79 

0.76 

0.53 

0.79 

0.68 

0.73 

0.65 

0.71 

การใช้พนักงานขาย 

0.75 

0.75 
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และห้างสรรพสินค้า มีความไม่แปรเปลี่ยนรูปแบบของโมเดล (Model Form) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทั้ง
กิจการทั้งสองประเภท มีตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าเหมือนกัน คือ การสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ และการสื่อสารกิจกรรม CSR แต่เมื่อทดสอบค่าพารามิเตอร์น้ าหนักองค์ประกอบ
ของแต่ละตัวแปรต่างๆ พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าสภาพแวดล้อมและการบริหาร
จัดการกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างห้างสรรพสินค้า มีความแตกต่างกันและส่งผลให้เกิดความแปรเปลี่ยน
ของค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน       จึง
สามารถสรุปได้ว่า โมเดลคุณค่าตราสินค้าระหว่างกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า มีความไม่
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าน้ าหนักพารามิเตอร์  เช่น กรณีของ
ห้างสรรพสินค้าการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด จะมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ในขณะที่กิจการ
ไฮเปอร์มาร์ท การส่งเสริมการขายกลับมีค่าน้ านักองค์ประกอบมากท่ีสุด  

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่พบว่า “การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า

ตราสินค้า” ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะ
มณีสถิตย์ (2557) สามารถอภิปรายได้ว่า คุณค่าตราสินค้ามุ่งเน้นการวัดสิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของ
ผู้บริโภค (Consumer Mindset) โดยมีลักษณะความต่อเนื่องหรือเป็นลูกโซ่ คือ รับรู้-สนใจ-ชื่นชอบ-
แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: AIDA) ซึ่งผลการรับรู้สารสนเทศในเชิงบวกผ่าน
กระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะส่งผลต่อความรู้สึก และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทั้งในแง่
การซื้อซ้ า และการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ของลูกค้านั่นเอง โดยผลการวิจัยเมื่อ
พิจารณาโมเดลในภาพรวมของทั้งกิจการไฮเปอร์มาร์ทและห้างสรรพสินค้า พบว่า การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการในรูปแบบของการส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมการตลาด มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระดับความพร้อมของผู้ซื้อ หรือที่เรียกว่า “Buyer Readiness Stage” ที่
พบว่า การส่งเสริมการขายจะมีบทบาทในการจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการซื้อซ้ ามากที่สุด  ขณะที่การจัด
กิจกรรมการตลาดต่างๆ โดยมีดาราหรือนักร้องที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมในกิจกรรม ถือเป็นสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาด ที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีการเปิดรับ (Exposure) และเกิดความ
สนใจ (Attention) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้า โดยความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นวงจร ซึ่งเริ่มต้นจากความรู้สึกคุ้นเคย (Acquaintance) การสร้างความสัมพันธ์ 
(Buildup) และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ความคุ้นเคย ซึ่งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการของลูกค้าต่อไป 

ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า “การสื่อสารกิจกรรม CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตรา
สินค้า” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Taleghani et al. (2012) และ Ghorbani et al. (2013) สามารถ
อภิปรายได้ว่า การที่ผู้บริโภคมีการรับรู้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ของธุรกิจใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวผู้บริโภค หากการด าเนินการของธุรกิจเป็นไปใน
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ลักษณะที่เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าให้กับตัวลูกค้า การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการรู้จักสินค้า
และบริการ เกิดทัศนคติในเชิงบวก เกิดความผูกพัน การเชื่อมโยงความคิด ที่น าไปสู่การซื้อสินค้าและใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีว่าด้วยการกระท าที่มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 
และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ที่มีมุมมองว่าลูกค้าจะแสดงหรือไม่แสดง
พฤติกรรมใดๆ เกิดจากความสมัครใจและมีเหตุผลเสมอ ดังนั้น การที่ลูกค้ารับรู้คุณค่าของการด าเนิน
กิจกรรม CSR ขององค์กร ส่งผลให้ระดับคุณค่าของตราสินค้าสูงขึ้น และเชื่อมโยงกับการแสดงพฤติกรรม
การซื้อหรือใช้บริการซ้ า     

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลของการวิจัยไปใช้ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทั้งกิจการไฮเปอร์มาร์ทและ

ห้างสรรพสินค้า ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถสร้างคุณค่าตราสินค้าให้แข็งแกร่งได้ด้วย
การมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดเชิงบูรการ โดยกิจการไฮเปอร์มาร์ทควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย ใน
รูปแบบต่างๆ และอาจพัฒนาสินค้าในลักษณะ “เฮ้าส์แบรนด์” โดยใช้ตราสินค้าของกิจการ ขณะที่
ห้างสรรพสินค้าควรมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น เพราะ
ผลจากการวิจัยพบว่าตัวแปรดังกล่าวมีค่าน้ าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าว 
จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าหรือเป็นการตระหนักรู้ในตราสินค้า นอกจากนี้ องค์กรควรจะมุ่งเน้นการสื่อสาร
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือกิจกรรม CSR โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริโภคโดยตรง 
รวมถึงกิจกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินกิจกรรม CSR ควรมีลักษณะผสมผสานแบบสองทาง 
ทั้งจากแบบภายในสู่ภายนอก (Inside-out Approach) มีการเชื่อมโยงกิจกรรม CSR กับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจขององค์กร และแบบภายนอกสู่ภายใน (Outside-in Approach) โดยการศึกษาหรือน าความต้องการ
ของลูกค้า ชุมชน และสังคม มาเป็นตัวก าหนดกิจกรรม CSR ดังนั้น การมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการร่วมกับการด าเนินกิจกรรม CSR ซึ่งจัดเป็นการบริหารคุณค่าทางการตลาดในลักษณะที่เรียกว่า 
“Human Spirit” ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างการรายได้หรือก าไรจากการด าเนินธุรกิจ และตอบ
แทนสังคมนั่นเอง เพราะการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและกิจการ อัน
จะน าไปสู่ความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินค้าอย่างยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป การวัดคุณค่าตราสินค้าอาจพิจารณาการวัดผลลัพธ์ระดับ
ผลิตภัณฑ์ (Measuring Product Level Outcomes) และระดับบริษัท (Firms) ที่เป็นการวัดซึ่งเน้น
ผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า (Firm Financial Returns) ซึ่งจะท าให้การ
พิจารณาคุณค่าตราสินค้าครอบคลุมปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ มากขึ้น 
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