
บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดี ของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย จ านวนทั้งหมด 520 คน โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจยัคุณภาพท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In depth interview) ผูใ้หข้อ้มูลหลกัจ านวน 6 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลท าโดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี จึงได้แบ่งผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ออกเป็น 5 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
                 ตอนท่ี 1 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 
  ตอนท่ี 1.1 ผลการส ารวจคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย โดยน าเสนอ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ 
  ตอนท่ี 1.2 ผลการส ารวจการใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ของซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้ โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ีบงเบนมาตรฐาน      
  ตอนท่ี 1.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย โดยใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ีบงเบนมาตรฐาน  
  ตอนท่ี 1.4 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยใช้การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ( Confirmatory Factor Analysis: CFA) อนัดบัท่ีสอง  
  ตอนท่ี 1.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีภกัดีของ
ลูกคา้ โดยการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis)  
 ตอนท่ี 2 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวจิยัเชิงเปรียบเทียบ 
 ตอนท่ี 4 ผลการพฒันากลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีสร้างความจงรักภกัดี 
ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยการบูรณาการผลการวจิยัเชิงปริมาณและผลการวจิยั
เชิงคุณภาพ เขา้ดว้ยกนั 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 เพื่อให้การน าเสนอผลการส ารวจขอ้มูลและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลมีความสะดวกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงก าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติและตวัแปร
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

    หมายถึง ตวัแปรสังเกตได ้
    หมายถึง ตวัแปรแฝง 
    หมายถึง เส้นอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
    หมายถึง เส้นอิทธิพลท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

   หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) 
S.D.   หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    หมายถึง จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชว้เิคราะห์ 
2        หมายถึง ดชันีตรวจสอบความกลมกลืน (ค่าสถิติไค-สแควร์)  
df    หมายถึง ระดบัองศาอิสระ (degree of freedom) 

             GFI   หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
            AGFI   หมายถึง ดชันีระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index) 
             CFI   หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทีย (Comparative Fit Index) 
           NNFI   หมายถึง ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนไม่อิงเกณฑ ์(Non-Normed Fit Index) 
         RMSEA   หมายถึง ค่าดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
  RMR   หมายถึง ค่าดชันีรากท่ีสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 

(Root Mean Square Residual) 
  Beta      หมายถึง ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
  SE      หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) 

 t      หมายถึงค่าสถิติการทดสอบ 2 ตวัแปร 
 R2  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (coefficient of determination) 
 DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง (direct effect) 
 IE  หมายถึง อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect) 
 TE  หมายถึง อิทธิพลรวม (total effect) 
               CRM   หมายถึง กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
  
 OPR    หมายถึง ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 
     OPR_1 หมายถึง การวางผงัช่วยในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
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     OPR_2 หมายถึง ขอ้มูลท่ีแสดงไวมี้ประโยชน์มาก 
     OPR_3 หมายถึง ความรวดเร็วในการใหบ้ริการดีมาก 
     OPR_4 หมายถึง มีขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีวางสินคา้ 
     OPR_5 หมายถึง ใชบ้ริการไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 
 PRO หมายถึง ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ 
     PRO_1 หมายถึง ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเฉพาะและไม่สามารถหาไดท่ี้อ่ืน 
     PRO_2 หมายถึง คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ขายดีมากและเช่ือถือได้ 
     PRO_3 หมายถึง ผลิตภณัฑส์นองความตอ้งการดา้นคุณภาพและการใชง้าน 
     PRO_4 หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ 
     PRO_5 หมายถึง สามารถเลือกหาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได ้
 CLO หมายถึง ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 
     CLO_1 หมายถึง การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพดีอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
     CLO_2 หมายถึง พนกังานหนา้ร้านเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ 
     CLO_3 หมายถึง น าเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเวลาเม่ือมีสินคา้และบริการใหม่ๆ 
     CLO_4 หมายถึง ฉนัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีจากพนกังาน 
     CLO_5 หมายถึง มีช่องทางท่ีหลากหลายในการใชบ้ริการ 
 SATI หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ 
 PRIS หมายถึง ความพึงพอใจดา้นราคา 
     PRIS_1 หมายถึง ราคาท่ีก าหนดเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
     PRIS_2 หมายถึง ความยติุธรรมของราคาสินคา้ท่ีก าหนด 
     PRIS_3 หมายถึง ราคาสินคา้มีการปรับข้ึนลงอยา่งเหมาะสม  
     PRIS_4 หมายถึง สินคา้มีราคาประหยดั 
 SYSS หมายถึง ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ 
     SYSS_1 หมายถึง พอใจระบบการช าระเงิน 
     SYSS_2 หมายถึง พอใจระบบการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
     SYSS_3 หมายถึง พอใจการคืนของ/การรับประกนั 
     SYSS_4 หมายถึง พอใจระบบการบริการหลงัการขาย 
  
 PROS หมายถึง ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ 
     PROS_1 หมายถึง พอใจส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ๆ 
     PROS_2 หมายถึง พอใจพนกังานใหบ้ริการ 
     PROS_3 หมายถึง พอใจดา้นคุณภาพของสินคา้ดีเสมอ  
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     PROS_4 หมายถึง พอใจพนกังานใหบ้ริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
     PROS_5 หมายถึง พอใจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัตวัลูกคา้ 
 WANS หมายถึง ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
     WANS_1 หมายถึง พอใจมีสินคา้จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ 
     WANS_2 หมายถึง พอใจมีพนกังานขายใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ 
     WANS_3 หมายถึง พอใจมีเคาน์เตอร์ช าระเงินเปิดใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
     WANS_4 หมายถึง พอใจมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ลูกคา้ 
 LOY หมายถึง ความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
 BEVL หมายถึง ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม 
     BEVL_1 หมายถึง มีความสัมพนัธ์อนัดี 
     BEVL_2 หมายถึง เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 
     BEVL_3 หมายถึง จะยงัคงใชบ้ริการต่อไป 
     BEVL_4 หมายถึง แนะน าใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการ เสมอๆ 
     BEVL_5 หมายถึง เล่าประสบการณ์ความประทบัใจใหผู้อ่ื้น 
     BEVL_6 หมายถึง ใชบ้ริการท่ีเดิมแมจ้ะมีคนแนะน าใหใ้ชร้ายอ่ืน 
 ATTL หมายถึง ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ 
     ATTL_1 หมายถึง ความประทบัใจต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 
     ATTL_2 หมายถึง การบริการตรงกบัความคาดหวงัของฉนั 
     ATTL_3 หมายถึง รู้สึกผกูพนักบัซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 
     ATTL_4 หมายถึง เช่ือวา่การบริการน้ีมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ 
     ATTL_5 หมายถึง รู้สึกมีความสุขเม่ือไดม้าใชบ้ริการท่ีแห่งน้ี 
 PERL หมายถึง ความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ 
     PERL_1 หมายถึง รายอ่ืนไม่มีการด าเนินการท่ีเหนือกวา่แห่งน้ี 
     PERL_2 หมายถึง การบริการใหป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่รายอ่ืน 
     PERL_3 หมายถึง มีคุณภาพบริการท่ีเหนือกวา่รายอ่ืน 
 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการส ารวจคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย 
 ผลส ารวจคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย จาก
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยทั้งหมด 520 คน ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี และร้อยละ โดยมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 คุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย (n=520 คน) 

คุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 337 64.80 
     หญิง 183 35.20 
อายุ   
     ต ่ากวา่ 21 ปี 16 3 
     21-35  ปี 279 53.70 
     36 ปี - 50 ปี 161 31.00 
     51 ปี - 65 ปี 56 10.80 
     66 ปี ข้ึนไป 8 1.50 
สถานภาพสมรส   
     โสด 292 56.20 
     สมรส 196 37.70 
     แยกกนัอยู ่ 15 2.90 
     หมา้ย 17 3.20 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 16 3.10 
     มธัยมศึกษา 44 8.50 
     อนุปริญญา 40 7.70 
     ปริญญาตรี 240 46.20 
     ปริญญาโท 179 34.40 
     สูงกวา่ปริญญาโท 1 0.10 
การประกอบอาชีพ   
     ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 123 23.70 
     พนกังานเอกชน 173 33.30 
     ผูป้ระกอบการ/คา้ขาย 96 18.50 
     รับจา้ง 43 8.30 
     แม่บา้น 25 4.80 
     ผูเ้กษียณอาย ุ 10 1.90 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 41 7.90 
     วา่งงาน 9 1.70 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
คุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ ความถ่ี ร้อยละ 

รายได้   
     ไม่เกิน 10,000 บาท 41 7.90 
     10,001 – 20,000 บาท 168 32.30 
     20,001 – 30,000 บาท 149 28.70 
     30,001 – 40,000 บาท 69 13.30 
     40,001 – 50,000 บาท 36 6.90 
     มากกวา่ 50,000 บาท 57 11.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 337 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 64.80  เพศหญิง จ านวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.20  
 กลุ่มตวัอย่างน้ีมีปัจจยั ดา้นอายุ อยูใ่นช่วง 21ปี ถึง 35 ปี มากท่ีสุด จ านวน 279 ราย คิด
เป็นร้อยละ 53.70 รองลงมาอยู่ในช่วง อายุ 36 ถึง 50 ปี จ  านวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.00  
ในช่วง อาย ุ51 ถึง 65 ปี จ  านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.80 ในช่วง อายุต  ่ากวา่ 21 ปี จ  านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 และในช่วง อาย ุ66 ปีข้ึนไป จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีปัจจยัดา้นสถานภาพสมรส มีสถานะโสด มากท่ีสุด จ านวน 292 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.20 รองลงมามีสถานะสมรส จ านวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.70   มีสถานะหมา้ย 
จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.20 และ มีสถานะแยกกนัอยู่ จ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 240 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 46.20 รองลงมาเป็นระดบั ระดบัปริญญาโท จ านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.40 
ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 ระดบัอนุปริญญา จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 7.70 ระดบัปฐมศึกษา จ านวน 16 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.10 และสูงกวา่ปริญญาโท จ านวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีปัจจยัดา้นอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน จ านวน 173 ราย คิด
เป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 123 ราย
คิดเป็นร้อยละ 23.70 ผูป้ระกอบการ/ค้าขาย จ านวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ  18.50 รับจ้าง  
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.30 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.90 แม่บา้น 
จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.80 ผูเ้กษียณอายุ จ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.90 และผูว้า่งงาน 
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งน้ีมีปัจจยัดา้นรายไดโ้ดยส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั 10,001 – 20,000 บาท  จ านวน 
168 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมา ท่ีระดบั 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 149 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 28.70 ท่ีระดบั 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.30 ท่ีระดบัมากว่า 
50,000 บาท จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ท่ีระดบัไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 41 ราย คิด
เป็นร้อยละ 7.90 และท่ีระดบั 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดบั 
 
 ตอนท่ี 1.2 ผลการส ารวจการใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ความ
เป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ของซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้  
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 ผลการส ารวจการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นเลิศ
ทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์ และความใกล้ชิดกับลูกค้า ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้ ดว้ย ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมี
การแปลผลเป็น 5 ระดบัของคะแนนเฉล่ียขา้งตน้ แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งั ตารางท่ี 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการส ารวจการใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน   
                    ประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้ (n=520 คน)    
 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน  S.D. ความหมาย 
OPR_1 การวางผงัช่วยในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 3.98 0.649 สูง 
OPR_2 ขอ้มูลท่ีแสดงไวมี้ประโยชน์มาก 3.86 0.678 สูง 
OPR_3 ความรวดเร็วในการให้บริการดีมาก 3.74 0.770 สูง 
OPR_4 มีขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีวางสินคา้ 3.78 0.730 สูง 
OPR_5 ใชบ้ริการไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 4.00 0.727 สูง 
รวมเฉลี่ย 3.87 0.537 สูง 

ผู้น าทางด้านผลิตภัณฑ์  S.D. ความหมาย 

PRO_1 ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเฉพาะและไม่สามารถหาไดท่ี้อ่ืน 3.41 0.846 สูง 
PRO_2 คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ขายดีมากและเช่ือถือได ้ 3.81 0.673 สูง 
PRO_3 ผลิตภณัฑส์นองความตอ้งการดา้นคุณภาพและการใชง้าน 3.90 0.688 สูง 
PRO_4 ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ 3.95 0.697 สูง 
PRO_5 สามารถเลือกหาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได ้ 3.97 0.688 สูง 
รวมเฉลี่ย 3.81 0.534 สูง 

 
ตารางท่ี 4.2 ต่อ 
ความใกล้ชิดกับลูกค้า       S.D. ความหมาย 
CLO_1 การให้บริการท่ีมีคุณภาพดีอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  3.72 0.706 สูง 
CLO_2 พนกังานหนา้ร้านเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ 3.72 0.745 สูง 
CLO_3 น าเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเวลาเม่ือมีสินคา้และบริการใหม่ๆ 3.70 0.773 สูง 
CLO_4 ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีจากพนกังาน 3.70 0.772 สูง 
CLO_5 มีช่องทางท่ีหลากหลายในการใชบ้ริการ 3.69 0.782 สูง 
รวมเฉลี่ย 3.71 0.608 สูง 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.80 0.483 สูง 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึง
ได้แก่ ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์ และความใกล้ชิดกบัลูกคา้ ของ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้ พบวา่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มี
การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง (   = 3.80) และเม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้นพบวา่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั โดย
สามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียของการใชก้ลยุทธ์แต่ละดา้น ตามการรับรู้ของลูกคา้จากมากไปหา
น้อย ได้ดงัน้ีคือ ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน (   = 3.87) กลยุทธ์ผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์ 
(   = 3.81) และ กลยทุธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (   = 3.71) ตามล าดบั  
               
 ตอนท่ี 1.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย  
 ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย ดว้ย ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และมีการแปลผลเป็น 5 ระดบัของ
คะแนนเฉล่ียขา้งตน้ แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งั ตารางท่ี 4.3 และตารางท่ี 4.4 ตามล าดบั ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย (n=520 คน)     

ความพึงพอใจด้านราคา  S.D. ความหมาย 
PRIS_1 พึงพอใจราคาท่ีก าหนดเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 3.85 .686 มาก 
PRIS_2 พึงพอใจความยติุธรรมของราคาสินคา้ท่ีก าหนด 3.86 .722 มาก 
PRIS_3 พึงพอใจราคาสินคา้มีการปรับข้ึนลงอยา่งเหมาะสม 3.79 .747 มาก 
PRIS_4 พึงพอใจสินคา้มีราคาประหยดั 3.88 .736 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.84 0.614 มาก 

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ ความพึงพอใจดา้น
มาตรฐานของสินคา้และบริการ และความพึงพอใจด้านความสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
พบว่า โดยรวมแล้วความพึงพอใจของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 
(   = 3.77) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบวา่ ความพึงพอใจทุกดา้น อยูใ่นระดบั
มากเช่นเดียวกนั โดยสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้
ดงัน้ีคือ ความพึงพอใจดา้นราคา (   = 3.85)  ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ (   = 3.79)  ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ (   = 3.76)  และความพึง
พอใจดา้นระบบการจดัการ (   = 3.66)  ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 4.4 ผลส ารวจความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย (n=520 คน)     

ความจงรักภักดขีองลูกค้าด้านพฤติกรรม  S.D. ความหมาย 
BEVL_1 มีความสมัพนัธ์อนัดี 3.76 .751 มาก 
BEVL_2 เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 3.80 .804 มาก 
BEVL_3 ยงัคงใชบ้ริการต่อไป 3.92 .766 มาก 
BEVL_4 แนะน าให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการเสมอๆ 3.72 .832 มาก 
BEVL_5 เล่าประสบการณ์ความประทบัใจให้ผูอ่ื้นฟัง 3.49 .889 มาก 
BEVL_6 ยงัคงใชบ้ริการแมจ้ะมีคนแนะน าให้ใชร้ายอ่ืน 3.66 .810 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.72 0.657 มาก 

ความจงรักภักดขีองลูกค้าด้านทัศนคติ  S.D. ความหมาย 
ATTL_1 มีความประทบัใจต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 3.73 .736 มาก 
ATTL_2 การบริการตรงกบัความคาดหวงั 3.74 .731 มาก 
ATTL_3 รู้สึกผกูพนักบัซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 3.63 .860 มาก 
ATTL_4 เช่ือวา่การบริการมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่รายอ่ืน 3.58 .799 มาก 
ATTL_5 รู้สึกมีความสุขเม่ือไดม้าใชบ้ริการท่ีน่ี 3.67 .736 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.67 0.649 มาก 

ความจงรักภักดขีองลูกค้าด้านการรับรู ้  S.D. ความหมาย 
PERL_1 ผูใ้ห้บริการรายอ่ืนไม่มีการด าเนินการท่ีเหนือกวา่ท่ีน่ี 3.51 .809 มาก 
PERL_2 การบริการให้ประโยชน์ไดม้ากกวา่รายอ่ืน 3.61 .814 มาก 
PERL_3 มีคุณภาพบริการท่ีเหนือกวา่รายอ่ืน 3.63 .830 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 0.730 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.66 0.610 มาก 

 
ความพึงพอใจด้านระบบการจัดการ  S.D. ความหมาย 
SYSS_1 พึงพอใจระบบการช าระเงิน 3.68 .765 มาก 

SYSS_2 พึงพอใจระบบการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 3.62 .760 มาก 

SYSS_3 พึงพอใจการคืนของ/การรับประกนั 3.70 .756 มาก 

SYSS_4 พึงพอใจระบบการบริการหลงัการขาย 3.63 .786 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.66 0.624 มาก 
ความพึงพอใจด้านมาตรฐานของสินค้าและบริการ  S.D. ความหมาย 
PROS_1 พึงพอใจส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ๆ 3.78 .706 มาก 

PROS_2 พึงพอใจพนกังานงานให้บริการจนจบขั้นตอน 3.71 .752 มาก 

PROS_3 พึงพอใจดา้นคุณภาพของสินคา้ดีเสมอ 3.83 .722 มาก 

PROS_4 พึงพอใจพนกังานให้บริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 3.76 .740 มาก 

PROS_5 พึงพอใจความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัตวัลูกคา้ 3.73 .744 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.76 0.612 มาก 
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ความพึงพอใจด้านตอบสนองความต้องการ  S.D. ความหมาย 
WANS_1 พึงพอใจมีสินคา้จ าหน่ายให้แก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ 3.85 .715 มาก 

WANS_2 พึงพอใจมีพนกังานขายให้บริการอยา่งเพียงพอ 3.78 .694 มาก 

WANS_3 พึงพอใจมีเคาน์เตอร์ช าระเงินให้บริการอยา่งเพียงพอ 3.76 .844 มาก 

WANS_4 พึงพอใจมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆอยา่งเพียงพอ 3.78 .785 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.623 มาก 
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 3.76 0.539 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย ซ่ึงประกอบด้วย ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรม ความจงรักภักดีด้านทศันคติ และความ
จงรักภกัดีดา้นการรับรู้ พบว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยรวม
แลว้อยูใ่นระดบัมาก (   = 3.66) และเม่ือพิจารณาความจงรักภกัดีเป็นรายได ้พบวา่ ความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความ
จงรักภักดีของลูกค้าจากมากไปน้อย ได้ดังน้ีคือ ความจงรักภักดีของลูกค้าด้านพฤติกรรม  
(   = 3.72)  ความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นทศันคติ (   = 3.67) และความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้น
การรับรู้ (   = 3.58) ตามล าดบั  
          
 ตอนท่ี 1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
  ตอนท่ี 1.4.1  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
  การวิ เคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัจากเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  และ 2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั นอกจากน้ี
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการค านวณคะแนนองคป์ระกอบของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย รายละเอียดดงัน้ี 
  1) พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจาก 
เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
      การพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ค่าดชันี KMO และค่าสถิติ Bartlett’ s Test ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งตวัแปรในโมเดลการวดักลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 

  OPR_1 OPR_2 OPR_3 OPR_4 OPR_5 PRO_1 PRO_2 PRO_3 PRO_4 PRO_5 CLO_1 CLO_2 CLO_3 CLO_4 CLO_5 

OPR_1 1                             
OPR_2 .527** 1                           
OPR_3 .425** .433** 1                         
OPR_4 .393** .460** .507** 1                       
OPR_5 .449** .411** .496** .523** 1                     
PRO_1 .237** .291** .324** .324** .176** 1                   
PRO_2 .353** .323** .365** .412** .363** .452** 1                 
PRO_3 .426** .379** .381** .406** .466** .350** .547** 1               
PRO_4 .393** .281** .297** .412** .411** .217** .447** .567** 1             
PRO_5 .417** .384** .311** .422** .409** .327** .485** .552** .547** 1           
CLO_1 .348** .388** .430** .405** .357** .417** .404** .419** .364** .413** 1         
CLO_2 .334** .344** .363** .382** .338** .330** .378** .355** .286** .365** .569** 1       
CLO_3 .364** .310** .383** .398** .315** .405** .423** .362** .338** .423** .535** .636** 1     
CLO_4 .337** .335** .389** .414** .320** .355** .378** .394** .324** .348** .531** .622** .616** 1   
CLO_5 .314** .336** .347** .385** .360** .371** .355** .402** .340** .393** .467** .467** .562** .574** 1 

 

3.98 3.78 3.74 3.78 4 3.41 3.81 3.9 3.95 3.97 3.72 3.72 3.7 3.7 3.69 
S.D. 0.649 0.678 0.77 0.73 0.727 0.846 0.673 0.688 0.697 0.688 0.706 0.745 0.773 0.772 0.782 

KMO = .928; Barlett's Test = 3416.138; df = 105; p = <.000 
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     ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ 15 ตวั โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน มีจ  านวน 105 คู่ ตามตารางท่ี 4.5 พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์มี
ค่าอยูร่ะหว่าง  .176  ถึง .636 โดยทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีทุกคู่มีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก มีขนาดต ่ามากถึงปานกลาง 
ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ พนักงานหน้าร้านเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ (CLO_2) กับ 
น าเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเวลาเม่ือมีสินคา้และบริการใหม่ๆ  (CLO_3)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั .636  ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเฉพาะและไม่สามารถ
หาได้ท่ี อ่ืน (PRO_1) กับ ใช้บริการได้ด้วยความสะดวกสบาย (OPR_5) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั .176 
     เม่ือพิจารณาค่าดชันี KMO พบวา่ มีค่าเท่ากบั .928 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 และค่าสถิติ Barlett's 
Test ท่ีมีค่าเท่ากบั 3416.138 (p = <.000) ซ่ึงแสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบั .01 แสดงว่าตวับ่งช้ีของข้อมูลมีความ
สัมพนัธมาก พอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
 2) ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย ดว้ยองคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
(construct validity)ของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย  
แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.6 และภาพประกอบท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของกลยทุธ์การจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
                   ตัวแปร Beta SE t-value R2     

ระดับตัวบ่งชี้             

ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน (OPR) 
      

OPR_1 การวางผงัช่วยในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งการ 

0.65 0.1 12.79** 0.42 
  

OPR_2 ขอ้มูลท่ีแสดงไวมี้ประโยชน์มาก 0.62 0.08 13.33** 0.39 
  

OPR_3 ความรวดเร็วในการให้บริการดีมาก 0.69 0.1 12.49** 0.47 
  

OPR_4 มีขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีวางสินคา้ 0.74 0.1 11.59** 0.54 
  

OPR_5 ใชบ้ริการไดด้ว้ยความสะดวกสบาย 0.70 0.1 12.79** 0.49 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
                   ตัวแปร Beta SE t-value R2     

ระดับตัวบ่งชี้             

ผู้น าทางด้านผลิตภัณฑ์  (PRO) 
      

PRO_1 ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะเฉพาะ 0.49 0.12 10.80** 0.24 
  

PRO_2 คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ขายดีมากเช่ือถือได ้ 0.66 0.1 10.46** 0.43 
  

PRO_3 ผลิตภณัฑส์นองความความตอ้งการคุณภาพ 0.74 0.12 10.15** 0.55 
  

PRO_4 ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ 0.71 0.03 9.30** 0.50 
  

PRO_5 เลือกหาซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการได ้ 0.74 0.12 10.80** 0.54 
  

ความใกล้ชิดกับลูกค้า (CLO) 
      

CLO_1 การให้บริการท่ีมีคุณภาพดีอยา่งเสมอ 0.70 0.08 14.71** 0.49 
  

CLO_2 พนกังานหนา้ร้านเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ 0.79 0.07 16.12** 0.62 
  

CLO_3 น าเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเวลาเม่ือมีสินคา้ใหม่ 0.79 0.08 16.40** 0.62 
  

CLO_4 ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีจากพนกังาน 0.77 0.08 16.21** 0.60 
  

CLO_5 มีช่องทางท่ีหลากหลายในการใชบ้ริการ 0.72 0.08 14.71** 0.51 
  

ระดับตัวแปรแฝง         CR AVE 

OPR ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 0.89 0.03 13.46** 0.78 0.81 0.51 
PRO ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์  0.91 0.04 10.18** 0.83 0.80 0.51 
CLO ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 0.79 0.03 13.84** 0.62 0.87 0.57 
2 = 73.97; df = 67; p = 0.26; GFI = 0.98; AGFI = 0.97; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.014; RMR = .0016; 
2/df = 1.104 

*p < 0.05, **p < 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อตรวจสอบ
โมเดลการวดักลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ โดยพิจารณาจาก 2 = 73.97, df = 67, 2/df  = 1.10, P-value = 0.261, 
RMSEA = 0.014, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 ซ่ึงทุกเง่ือนไขผา่นเกณฑ์ จึงถือวา่ โมเดลวดัน้ีมีความ
สอดคลอ้งกนัระหว่างตวัแปรแฝงกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือขอ้ค าถามในส่วนของตวัแปรแฝงกล
ยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
 นอกจากนั้น พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็น
บวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบความ
เป็นเลิศทางการด าเนินงาน (OPR) ท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ มีขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบั
ต าแหน่งท่ีวางสินคา้ (OPR_4) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั  0.74 รองลงมาคือ ใช้
บริการไดด้ว้ยความสะดวกสบาย (OPR_5)  ความรวดเร็วในการให้บริการดีมาก (OPR_3) การวาง
ผงัช่วยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ (OPR_1) และ ข้อมูลท่ีแสดงไวมี้ประโยชน์มาก 
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(OPR_2) โดยมีน ้าองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.70  0.69  0.65  และ 0.62 ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบว่า มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 39.0 ถึง 54.0 ในขณะท่ีตวับ่งช้ีใน
องค์ประกอบผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์  (PRO) ท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ เลือกหาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการได้ (PRO_5) และ ผลิตภณัฑ์สนองความความตอ้งการคุณภาพ (PRO_3) ซ่ึงมี
น ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากนั คือ 0.74 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ประโยชน์ (PRO_4) คุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีขายดีมากเช่ือถือได้ (PRO_2) และ ผลิตภณัฑ์มี
ลกัษณะเฉพาะ (PRO_1) โดยมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.71, 0.66 และ 0.49  
ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 24.0 ถึง 55.0  
และส าหรับตวับ่งช้ีในองค์ประกอบความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (CLO)  ท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาก
ท่ีสุด คือ พนกังานหนา้ร้านเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ (CLO_2) และ น าเสนอขอ้มูลอยา่งทนัเวลาเม่ือมี
สินคา้ใหม่ (CLO_3) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากนั คือ  0.79 รองลงมาคือ ไดรั้บการ
ช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีจากพนกังาน (CLO_4) มีช่องทางท่ีหลากหลายในการใชบ้ริการ (CLO_5) และ 
การให้บริการท่ีมีคุณภาพดีอยา่งเสมอ (CLO_1) น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั  0.77, 0.72, 
และ 0.70 9 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบว่า มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 
49.0 ถึง 62.0   
 เม่ือพิจารณาระดบัองคป์ระกอบ พบวา่ ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของกลยุทธ์การ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน(OPR) 
องค์ประกอบด้านผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์  (PRO) และองค์ประกอบด้านความใกล้ชิดกับลูกค้า 
(CLO) มีค่าเป็นบวก และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยองคป์ระกอบท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานมากท่ีสุด คือ ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์(PRO) มีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.91 
รองลงมา คือ ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน  (OPR) และ ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (CLO) โดยมี
น ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั  0.89 และ 0.79 ตามล าดบั   
 นอกจากนั้ น เม่ือท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite 
Reliability: CR) และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ซ่ึง
เป็นค่าเฉล่ียความแรปรวนของตวัแปรแฝงท่ีอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรสังเกต โดยค่าความเช่ือมัน่รวม
ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ควรมีค่ามากกวา่ 0.60   และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ี
สกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ควรมีค่ามากกวา่ 0.50 (Fornell & Larcker, 1994; 
Diamantopoulos & Siguaw, 2000) พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝง (CR)  
มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.87 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.80 ซ่ึงค่าท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.60 ส่วนค่าเฉล่ียความ
แปรปรวนท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (AVE) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.57 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.51 ซ่ึง
ค่าท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรแฝงแต่ละตวัสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสังเกตไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพดี การประเมินโมเดลการวดักลยุทธ์
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การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดห้ลกัฐานท่ีชดัเจนว่า การนิยามปฏิบติัการตวัแปรแฝงทั้งหมด
ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของกลยุทธ์การ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ชัดเจนข้ึน สามารถน าเสนอ
ภาพประกอบเพื่อแสดงโมเดลการวดัน้ีไดด้งัภาพประกอบท่ี 4.1 
 

 
2 = 73.97; df = 67; p = 0.26; GFI = 0.98; AGFI = 0.97; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.014; RMR = .0016; 2/df = 1.104 

 
ภาพประกอบที่ 4.1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของกลยทุธ์การจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
 ตอนท่ี 1.4.2  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัจากเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  และ 2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั นอกจากน้ี
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการค านวณคะแนนองคป์ระกอบของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย รายละเอียดดงัน้ี 
 1) พิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจากเมทริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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     การพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลก่อนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ค่าดชันี KMO และค่าสถิติ Bartlett’ s Test ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งตวัแปรในโมเดลการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย 

  PRIS_1 PRIS_2 PRIS_3 PRIS_4 SYSS_1 SYSS_2 SYSS_3 SYSS_4 PROS_1 PROS_2 PROS_3 PROS_4 PROS_5 WANS_1 WANS_2 WANS_3 WANS_4 
PRIS_1 1                 

PRIS_2 .684** 1                

PRIS_3 .641** .590** 1               

PRIS_4 .618** .596** .642** 1              

SYSS_1 .406** .438** .391** .409** 1             

SYSS_2 .449** .480** .411** .449** .547** 1            

SYSS_3 .396** .415** .419** .433** .465** .598** 1           

SYSS_4 .433** .433** .437** .409** .445** .603** .642** 1          

PROS_1 .475** .454** .431** .454** .435** .499** .513** .514** 1         

PROS_2 .471** .480** .403** .444** .484** .612** .548** .616** .631** 1        

PROS_3 .463** .442** .463** .475** .463** .461** .459** .530** .542** .602** 1       

PROS_4 .402** .396** .387** .422** .438** .576** .507** .614** .588** .678** .562** 1      

PROS_5 .465** .456** .442** .486** .491** .586** .551** .591** .609** .677** .588** .729** 1     

WANS_1 .475** .427** .411** .457** .454** .431** .389** .365** .507** .471** .472** .439** .499** 1    

WANS_2 .435** .416** .384** .428** .491** .541** .475** .481** .546** .583** .552** .573** .639** .629** 1   

WANS_3 .346** .325** .336** .342** .578** .502** .462** .494** .496** .540** .483** .543** .544** .509** .577** 1  

WANS_4 .396** .393** .373** .426** .493** .503** .428** .474** .536** .560** .499** .524** .609** .478** .557** .631** 1 

X 3.85 3.86 3.79 3.88 3.68 3.62 3.70 3.63 3.78 3.71 3.83 3.76 3.73 3.85 3.78 3.76 3.78 

S.D. .8686 .722 .747 .736 .765 .760 .756 .786 .706 .752 .722 .740 .744 .715 .694 0.844 0.785 

KMO = .956; Barlett's Test = 5506.735; df = 136; p = <.000 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
17 ตวั โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน มีจ  านวน 136 คู่ ตามตางรางท่ี 4.7 พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่
ระหว่าง .325 ถึง .729  โดยทุกคู่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีทุกคู่มีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก มีขนาดต ่าถึงสูง ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กันสูงสุด คือ พอใจพนักงานให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ (PROS_4) กับ พอใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัตวัลูกคา้ (PROS_5)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .729  
ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ความยุติธรรมของราคาสินคา้ท่ีก าหนด (PRIS_2) กบั มี
เคาน์เตอร์ช าระเงินเปิดใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (WANS_3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .325 
 เม่ือพิจารณาค่าดชันี KMO พบวา่ มีค่าเท่ากบั .956 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 และค่าสถิติ Barlett's 
Test ท่ีมีค่าเท่ากบั 5506.735 (p = <.000) ซ่ึงแสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แสดงวา่ตวับ่งช้ีของขอ้มูลมี
ความสัมพนัธ์มาก พอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
 2) ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย ด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง( construct 
validity) ของความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย แสดงไดด้งัตารางท่ี 4.8 และ
ภาพประกอบท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของความพึงพอใจของลูกคา้

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
องค์ประกอบ/ตัวแปร Beta SE t-value R2     

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีห่น่ึง             

ความพึงพอใจด้านราคา (PRIS) 
      

PRIS_1 ราคาท่ีก าหนดเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 0.79 0.06 18.16** 0.62 
  

PRIS_2 ความยุติธรรมของราคาสินคา้ท่ีก าหนด 0.76 0.05 20.00** 0.57 
  

PRIS_3 ราคาสินคา้มีการปรับข้ึนลงอยา่งเหมาะสม 0.79 0.06 18.07** 0.63 
  

PRIS_4 สินคา้มีราคาประหยดั 0.80 0.06 18.16** 0.63 
  

ความพึงพอใจด้านระบบการจัดการ (SYSS) 
      

SYSS_1 พอใจระบบการช าระเงิน 0.67 0.08 14.39** 0.45 
  

SYSS_2 พอใจระบบการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 0.80 0.08 15.58** 0.64 
  

SYSS_3 พอใจการคืนของ/การรับประกนั 0.72 0.07 14.38** 0.52 
  

SYSS_4 พอใจระบบการบริการหลงัการขาย 0.77 0.08 14.39** 0.59 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
องค์ประกอบ/ตัวแปร Beta SE t-value R2     

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีห่น่ึง             

ความพึงพอใจด้านมาตรฐานของสินค้าและบริการ (PROS) 
      

PROS_1 พอใจส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ๆ 0.75 0.06 18.94** 0.57 
  

PROS_2 พอใจพนกังานใหบ้ริการ 0.83 0.06 19.64** 0.69 
  

PROS_3 พอใจดา้นคุณภาพของสินคา้ดีเสมอ 0.73 0.06 17.4** 0.54 
  

PROS_4 พอใจพนกังานใหบ้ริการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 0.78 0.06 18.30** 0.61 
  

PROS_5 พอใจความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัตวัลูกคา้ 0.80 0.06 18.94** 0.65 
  

ความพึงพอใจด้านความสามารถตอบสนองความต้องการ 
(WANS)       

WANS_1 พอใจมีสินคา้จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ 0.70 0.08 14.42** 0.50 
  

WANS_2 พอใจมีพนกังานขายใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่ง
เพียงพอ 

0.78 0.06 17.56** 0.60 
  

WANS_3 พอใจมีเคานเ์ตอร์ช าระเงินเปิดใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 0.72 0.08 14.46** 0.51 
  

WANS_4 พอใจมีส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ แก่ลูกคา้ 0.71 0.08 14.42** 0.51 
  

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่อง         CR AVE 

PRIS ความพึงพอใจดา้นราคา 0.76 0.03 15.32** 0.57 0.87 0.62 

SYSS ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ 0.94 0.03 15.68** 0.89 0.83 0.55 

PROS ความพงึพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ 0.98 0.03 19.08** 0.97 0.89 0.61 

WANS ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความ 
ตอ้งการ 

0.94 0.03 16.27** 0.89 0.82 0.53 

2 = 97.76; df = 90; p= 0.27; GFI = 0.98; AGFI = 0.96; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.013; RMR = .0.012; 
2/df = 1.086 
*p < 0.05, **p < 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองเพื่อ
ตรวจสอบโมเดลการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ โดยพิจารณาจาก 2 = 97.76; df = 90; p= 0.27; GFI = 0.98; 
AGFI = 0.96; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.013; RMR = .0.012; 2/df = 1.086 ซ่ึงทุก
เง่ือนไขผ่านเกณฑ์ จึงถือว่า โมเดลวดัน้ีมีความสอดคล้องกันระหว่างตวัแปรแฝงกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษห์รือขอ้ค าถามในส่วนของตวัแปรแฝงความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

 นอกจากนั้น พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็น
บวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบความ
พึงพอใจดา้นราคา (PRIS) ท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ สินคา้มีราคาประหยดั (PRIS_4) 
ซ่ึงมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.80 รองลงมาคือ ราคาท่ีก าหนดเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของสินค้า  (PRIS_1)  ราคาสินค้ามีการปรับข้ึนลงอย่างเหมาะสม (PRIS_3)  ซ่ึง มีน ้ าหนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากันคือ 0.79 และ ล าดับสุดท้ายคือ ความยุติธรรมของราคาสินค้าท่ี
ก าหนด (PRIS_2) โดยมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 57.0 ถึง 63.0  ในขณะท่ีตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบความพึง
พอใจดา้นระบบการจดัการ (SYSS) ท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ พอใจระบบการแกไ้ข
ปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (SYSS_2) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.80 รองลงมา
คือ พอใจระบบการบริการหลงัการขาย (SYSS_4) พอ ใจการคืนของ/การรับประกนั (SYSS_3) 
และ พอใจระบบการช าระเงิน (SYSS_1) โดยมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.77, 0.72 
และ 0.67 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 45.0 
ถึง 64.0 และส าหรับตวับ่งช้ีในองค์ประกอบความพึงพอใจด้านมาตรฐานของสินคา้และบริการ 
(PROS) ท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ พอใจพนกังานให้บริการ (PROS_2) ซ่ึงมีน ้ าหนกั
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.83 รองลงมาคือ พอใจความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัตวั
ลูกคา้ (PROS_5) พอใจพนักงานให้บริการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ (PROS_4) พอใจส าหรับส่ิงอ านวย
ความสะดวกใหม่ๆ (PROS_1)  และ พอใจด้านคุณภาพของสินคา้ดีเสมอ (PROS_3) น ้ าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.80, 0.78, 075 และ 0.73 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
การท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 54.0 ถึง 69.0 นอกจากนั้นตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบความพึง
พอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ (WANS) ท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ 
พอใจมีพนกังานขายให้บริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ (WANS_2) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
เท่ากบั 0.78 รองลงมาคือ พอใจมีเคาน์เตอร์ช าระเงินเปิดให้บริการแก่ลูกคา้ (WANS_3) พอใจมีส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆแกลูกคา้ (WANS_4) พอใจมีสินคา้จ าหน่ายให้แก่ลูกคา้อย่างเพียงพอ 
(WANS_1) น ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.72, 0.71 และ 0.70 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ถึง 60.0 
 เม่ือพิจารณาระดบัองค์ประกอบ พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของความพึง
พอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นราคา (PRIS) ความพึงพอใจดา้นระบบ
การจดัการ (SYSS) ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ (PROS) และความพึงพอใจ
ดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ (WANS) มีค่าเป็นบวก และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยองคป์ระกอบท่ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจดา้นมาตรฐาน
ของสินคา้และบริการ (PROS) มีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.98 รองลงมา คือ ความพึง
พอใจดา้นระบบการจดัการ (SYSS) และ ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
(WANS) โดยมีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากนัคือ 0.94 และความพึงพอใจดา้นราคา (PRIS)  
ซึงมีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 ตามล าดบั 
 นอกจากนั้ น เม่ือท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite 
Reliability: CR) และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ซ่ึง
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เป็นค่าเฉล่ียความแรปรวนของตวัแปรแฝงท่ีอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรสังเกต โดยค่าความเช่ือมัน่รวม
ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ควรมีค่ามากกวา่ 0.60   และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ี
สกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ควรมีค่ามากกวา่ 0.50 (Fornell & Larcker, 1994; 
Diamantopoulos & Siguaw, 2000) พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝง (CR) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 0.89 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.82 ซ่ึงค่าท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.60 ส่วนค่าเฉล่ียความ
แปรปรวนท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (AVE) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.62 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.53 ซ่ึง
ค่าท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรแฝงแต่ละตวัสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสังเกตไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพดี การประเมินโมเดลการวดักลยุทธ์
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดห้ลกัฐานท่ีชดัเจนว่า การนิยามปฏิบติัการตวัแปรแฝงทั้งหมด
ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของความพึง
พอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ชดัเจนข้ึน สามารถน าเสนอภาพประกอบเพื่อแสดง
โมเดลการวดัน้ีไดด้งัภาพประกอบท่ี 4.2 
 

 
2 = 97.76; df = 90; p= 0.27; GFI = 0.98; AGFI = 0.96; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.013; RMR = .0.012; 2/df = 1.086 

 
ภาพประกอบที่ 4.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของความพึงพอใจของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
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 ตอนท่ี 1.4.3  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ 
ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1) พิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัจากเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  และ 2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั นอกจากน้ี
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการค านวณคะแนนองคป์ระกอบของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย รายละเอียดดงัน้ี 
 1) พิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัจากเมทริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
     การพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูลก่อนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ค่าดชันี KMO และค่าสถิติ Bartlett’ s Test ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งตวัแปรในโมเดลการวดัความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย 

  BEVL_1 BEVL_2 BEVL_3 BEVL_4 BEVL_5 BEVL_6 ATTL_1 ATTL_2 ATTL_3 ATTL_4 ATTL_5 PERL_1 PERL_2 PERL_3 
BEVL_1 1              

BEVL_2 .692** 1             

BEVL_3 .586** .652** 1            

BEVL_4 .543** .649** .587** 1           

BEVL_5 .511** .546** .466** .673** 1          

BEVL_6 .554** .630** .530** .629** .637** 1         

ATTL_1 .583** .580** .535** .563** .548** .580** 1        

ATTL_2 .510** .532** .521** .553** .556** .556** .712** 1       

ATTL_3 .510** .590** .484** .631** .614** .617** .612** .627** 1      

ATTL_4 .465** .527** .451** .574** .639** .581** .560** .613** .640** 1     

ATTL_5 .566** .591** .486** .584** .602** .604** .681** .625** .622** .635** 1    

PERL_1 .357** .393** .291** .421** .514** .413** .468** .466** .527** .535** .484** 1   

PERL_2 .435** .464** .421** .503** .601** .453** .524** .507** .535** .608** .565** .692** 1  

PERL_3 .386** .464** .395** .514** .565** .461** .498** .494** .517** .616** .566** .629** .765** 1 

X 3.76 3.80 3.92 3.72 3.49 3.66 3.73 3.74 3.63 3.58 3.67 3.51 3.61 3.63 

S.D. .751 .804 .766 .832 .889 .810 .736 .731 .860 .799 .736 .809 .814 .830 

KMO = .951; Barlett's Test = 5098.011; df = 91; p = <.000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
14 ตวั โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน มีจ  านวน 91 คู่  พบวา่ ตามตารางท่ี 4.9 ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่
ระหว่าง .291 ถึง .765  โดยทุกคู่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีทุกคู่มีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก มีขนาดต ่ามากถึงสูง ตวัแปร
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ การบริการให้ประโยชน์มากกว่ารายอ่ืน (PERL_2) กบั มีคุณภาพ
บริการท่ีเหนือกว่ารายอ่ืน (PERL_3) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .756  ส่วนตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ จะยงัคงใช้บริการต่อไป (BEVL_3) กบั รายอ่ืนไม่มีการด าเนินการท่ี
เหนือกวา่แห่งน้ี (PERL_1) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .291 
 เม่ือพิจารณาค่าดชันี KMO พบว่า มีค่าเท่ากบั .951 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 และค่าสถิติ Barlett's 
Test ท่ีมีค่าเท่ากบั 5098.011 (p = <.000) ซ่ึงแสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าตัวบ่งช้ีของข้อมูลมี
ความสัมพนัธ์มาก พอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
 
 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความจงรักภกัดีของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย ด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับท่ีสองเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
(construct validity)ของความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย แสดงไดด้งัตาราง
ท่ี 4.10 และภาพประกอบท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของความจงรักภกัดีของลูกคา้

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
องค์ประกอบ/ตัวแปร Beta SE t-value R2     

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง             

ความจงรักภักดีด้านพฤติกรรม 
      

BEVL_1 มีความสมัพนัธ์อนัดี 0.69 0.08 15.81** 0.47 
  

BEVL_2 เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 0.80 0.06 19.31** 0.64 
  

BELV_3 ยงัคงใชบ้ริการต่อไป 0.66 0.06 15.22** 0.44 
  

BEVL_4 แนะน าให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ เสมอๆ 0.79 0.09 15.94** 0.63 
  

BEVL_5 เล่าประสบการณ์ความประทบัใจให้ผูอ่ื้น 0.85 0.06 17.26** 0.72 
  

BEVL_6 ใชบ้ริการท่ีเดิมแมจ้ะมีคนแนะน าให้ใชร้าย
อ่ืน 

0.78 0.08 15.81** 0.60 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
องค์ประกอบ/ตัวแปร Beta SE t-value R2     

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง             

ความจงรักภักดีด้านทัศนคติ 
      

ATTL_1 ความประทบัใจต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 0.78 0.05 21.22** 0.6 
  

ATTL_2 การบริการตรงกบัความคาดหวงัของฉนั 0.77 0.05 21.22** 0.59 
  

ATTL_3 รู้สึกผกูพนักบัซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 0.79 0.06 18.63** 0.62 
  

ATTL_4 เช่ือวา่การบริการน้ีมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ 0.80 0.06 18.03** 0.65 
  

ATTL_5 รู้สึกมีความสุขเม่ือไดม้าใชบ้ริการท่ีแห่งน้ี 0.80 0.05 20.77** 0.64 
  

ความจงรักภักดีด้านการรับรู้ 
      

PERL_1 รายอ่ืนไม่มีการด าเนินการท่ีเหนือกวา่แห่งน้ี 0.76 0.05 18.78** 0.58 
  

PERL_2 การบริการให้ประโยชน์ไดม้ากกวา่รายอ่ืน 0.91 0.06 20.98** 0.82 
  

PERL_3 มีคุณภาพบริการท่ีเหนือกวา่รายอ่ืน 0.84 0.06 19.87** 0.71   
 

องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง         CR AVE 

BEVL ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม 0.92 0.03 15.73** 0.85 0.89 0.58 

ATTL ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ 1.00 0.03 15.55** 1 0.89 0.62 

PERL ความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ 0.79 0.03 15.78** 0.63 0.88 0.70 

2 = 44.09; df = 46; p= 0.55; GFI = 0.99; AGFI = 0.97; CFI = 1.00; NNFI = 0.00; RMSEA = 0.00; RMR = .012; 
2/df = 0.958 

*p < 0.05, **p < 0.01 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองเพื่อ
ตรวจสอบโมเดลการวดัความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ โดยพิจารณาจาก 2 = 44.09; df = 46; p= 0.55; GFI = 0.99; 
AGFI = 0.97; CFI = 1.00; NNFI = 0.00; RMSEA = 0.00; RMR = .012; 2/df = 0.958 ซ่ึงทุก
เง่ือนไขผ่านเกณฑ์ จึงถือว่า โมเดลวดัน้ีมีความสอดคล้องกันระหว่างตวัแปรแฝงกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษห์รือขอ้ค าถามในส่วนของตวัแปรแฝงความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

 นอกจากนั้น พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝงทุกตวัมีค่าเป็น
บวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบความ
จงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม (BEVL) ท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ เล่าประสบการณ์ความ
ประทบัใจให้ผูอ่ื้น (BEVL _5) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.85 รองลงมาคือ 
เลือกใช้บริการเป็นอนัดบัแรก (BEVL _2) แนะน าให้ผูอ่ื้นมาใช้บริการ เสมอๆ (BEVL _4) ใช้
บริการท่ีเดิมแมจ้ะมีคนแนะน าให้ใช้รายอ่ืน (BEVL_6) มีความสัมพนัธ์อนัดี (BEVL_1) ยงัคงใช้
บริการต่อไป (BEVL_3) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.80, 0.79, 0.78, 0.69 และ 
0.66 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 44.0 ถึง 72.0 
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ในขณะท่ีตวับ่งช้ีในองค์ประกอบความจงรักภกัดีด้านทศันคติ (ATTL) ท่ีมีน ้ าหนกัองค์ประกอบ
มากท่ีสุด คือ เช่ือวา่การบริการน้ีมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ (ATTL_4) และ รู้สึกมีความสุขเม่ือไดม้าใช้
บริการท่ีแห่งน้ี (ATTL_5) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากนัคือ 0.80 รองลงมาคือ รู้สึก
ผูกพนักบัซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี (ATTL_3) ความประทบัใจต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี (ATTL_1) 
และ การบริการน้ีตรงกบัความคาดหวงัของฉนั (ATTL_2) โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน
เท่ากบั 0.79, 0.78 และ 0.77 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ มีค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 59.0 ถึง 65.0 และส าหรับตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ (PERL) 
ท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ การบริการน้ีให้ประโยชน์ไดม้ากกวา่รายอ่ืน (PERL_2) ซ่ึงมี
น ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.91 รองลงมาคือ มีคุณภาพบริการท่ีเหนือกว่ารายอ่ืน 
(PERL_3) และ รายอ่ืนไม่มีการด าเนินการท่ีเหนือกวา่แห่งน้ี (PERL_1) โดยมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐานเท่ากบั 0.84 และ 0.76 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) พบวา่ 
มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 58.0 ถึง 82.0 
 เม่ือพิจารณาระดับองค์ประกอบ พบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม (BEVL) ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ 
(ATTL) และความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ (PERL) มีค่าเป็นบวก และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยองค์ประกอบท่ีมีน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ความจงรักภกัดีด้านดา้น
ทศันคติ (ATTL) มีน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากบั 1.00 รองลงมา คือ ความจงรักภกัดีดา้น
พฤติกรรม (BEVL) และ ความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ (PERL) ซ่ึงมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.92, 0.79 ตามล าดบั 
 นอกจากนั้ น เม่ือท าการตรวจสอบความเช่ือมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite 
Reliability: CR) และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีสกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ซ่ึง
เป็นค่าเฉล่ียความแรปรวนของตวัแปรแฝงท่ีอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรสังเกต โดยค่าความเช่ือมัน่รวม
ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability: CR) ควรมีค่ามากกวา่ 0.60   และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ี
สกดัได ้(Average Variance Extracted: AVE) ควรมีค่ามากกวา่ 0.50 (Fornell & Larcker, 1994; 
Diamantopoulos & Siguaw, 2000) พบวา่ ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่รวมของตวัแปรแฝง (CR) มี
ค่าสูงสุดเท่ากบั 0.89 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.88 ซ่ึงค่าท่ีไดมี้ค่ามากกว่า 0.60 ส่วนค่าเฉล่ียความ
แปรปรวนท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (AVE) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.70 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.58 ซ่ึง
ค่าท่ีไดมี้ค่ามากกวา่ 0.50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรแฝงแต่ละตวัสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสังเกตได้อยา่งเป็นเอกภาพดี การประเมินโมเดลการวดักลยุทธ์
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดห้ลกัฐานท่ีชดัเจนว่า การนิยามปฏิบติัการตวัแปรแฝงทั้งหมด
ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
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 เพื่อให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับท่ีสองของความ
จงรักภกัดีของลูกค้า ชัดเจนข้ึน สามารถน าเสนอภาพประกอบเพื่อแสดงโมเดลการวดัน้ีได้ดัง
ภาพประกอบท่ี 4.3 
 

 
2 = 44.09; df = 46; p= 0.55; GFI = 0.99; AGFI = 0.97; CFI = 1.00; NNFI = 0.00; RMSEA = 0.00; RMR = .012; 2/df = 0.958 

 
ภาพประกอบที่ 4.3 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
 ตอนท่ี 1.5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ
ความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีภกัดีของลูกคา้ 
โดยการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis) 
 การน าเสนอข้อมูลในส่วนน้ี ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตในโมเดล 2) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1.5.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในโมเดล 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตแสดงไดด้งัตาราง
ท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวางตวัแปรสังเกต 

  OPR PRO CLO PRIS SYSS PROS WANS BEVL ATTL PERL 
OPR 1                   

PRO .632** 1                 

CLO .593** .625** 1               

PRIS .529** .594** .564** 1             

SYSS .554** .569** .716** .616** 1           

PROS .586** .616** .714** .628** .773** 1         

WANS .615** .597** .687** .567** .710** .774** 1       

BEVL .538** .558** .616** .585** .622** .669** .651** 1     

ATTL .553** .558** .645** .569** .658** .680** .677** .820** 1   

PERL .431** .458** .540** .407** .517** .524** .507** .621** .705** 1 

X 3.87 3.81 3.71 3.84 3.66 3.76 3.79 3.72 3.67 3.58 

S.D. 0.537 0.534 0.608 0.614 0.624 0.612 0.623 0.657 0.649 0.730 

Barlett's Test = 3924.841; df = 45; p = <.000 

 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกต 10 ตวั โดยใชค้่าสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน มีจ านวน 45 คู่  พบวา่ ค่าสหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง .407 ถึง .820 โดยทุกคู่มีความสัมพนัธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีทุกคู่มีลักษณะเป็น
ความสัมพนัธ์ทางบวก มีขนาดต ่าถึงสูง ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ความจงรักภกัดีดา้น
พฤติกรรม (BEVL ) กบั ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ (ATTL)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
.820  ส่วนตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ความพึงพอใจด้านราคา (PRIS) กบั ความ
จงรักภกัดีดา้นการรับรู้ (PERL) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .407 
  1.5.2 การวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อค้นหาค่าอิทธิพลของโมเดล
กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และความพึงพอใจ ท่ีสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
  เป็นการคน้หาอิทธิพลระหวา่งการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะ



 140 

น าไปท าการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path 
analysis) โดยมีรายละเอียดของการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
  1. สมมติฐาน H1 กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีสมมติฐานยอ่ยคือ 

1.1. สมมติฐานยอ่ย H1a : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

1.2. สมมติฐานยอ่ย H1b : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

1.3. สมมติฐานยอ่ย H1c : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีอิทธิพลผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ใน
การใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
  2. สมมติฐาน H2 ความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติการวิเคราะห์อิทธิพล 
(path analysis) แสดงได้ดังนี้ 
 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานกลยุทธ์การ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ ความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ โดยพิจารณาจาก 2 = 20.87;  
df = 22; p= 0.53; GFI = 0.99; AGFI = 0.98; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; RMR = 
0.0048; 2/df = 0.949 ซ่ึงทุกเง่ือนไขผ่านเกณฑ์ จึงถือว่า โมเดลสมการโครงสร้างน้ีมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.12 และตารางท่ี 4.13 
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.12 การวเิคราะห์องคป์ระกอบตวับ่งช้ีของโมเดลกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้และความพึงพอใจท่ีสร้างความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

t-value R2 
Beta SE 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (RELA) 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน (PROD) 0.70 0.04 17.20** 0.50 
ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์(PRO) 0.73 0.04 18.54** 0.53 
ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (CLO) 0.84 - - 0.71 
ความพึงพอใจของลูกค้า (SATI)     
พอใจราคา (PRIS) 0.71 0.05 17.80** 0.51 
พอใจระบบการจดัการ (SYSS) 0.86 0.04 24.22** 0.74 
พอใจสินคา้และบริการ (PROS) 0.89 0.04 26.95** 0.80 
พอใจดา้นการสนองความตอ้งการ (WANS) 0.87 - - 0.75 
ความจงรักภักดีของลูกค้า (LOY)     
ดา้นพฤติกรรม (BEVL) 0.89 0.05 19.88** 0.78 
ดา้นทศันคติ (ATTL) 0.93 0.05 20.97** 0.86 
ดา้นการรับรู้ (PERL) 0.75 - - 0.56 

หมายเหตุ *P < 0.05, ** P < 0.01  
 SE หมายถึง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 B หมายถึง ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 

  
 จากตารางท่ี 4.12 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกต เป็นตวัแปรท่ีบ่งช้ีของกล
ยุทธ์การจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย พบว่า ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรทั้ง 10 ตวัแปร มีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P<0.01) โดยตวัแปรทั้งหมดมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยูท่ี่ 0.70 ถึง 0.93โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ไดร้้อยละ 43 ถึงร้อยละ 86 โดยจ าแนกไดด้งัน้ี 

 1. ตวัแปรกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกต
จ านวน 3 ตวั โดยมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงความส าคญัของกลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เรียงล าดบั
ของตวัแปรสังเกตตามค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดกบั
ลูกคา้ (CLO) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.84 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อย
ละ 71 รองลงมาคือ ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ (PRO) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.73 
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มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 53 รองลงมาคือ ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน (OPR) มี
ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.70 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 50 
 2. ตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย (SATI) ประกอบดว้ย
ตวัแปรสังเกตจ านวน 4 ตวั โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงความส าคญัของกล
ยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เรียงล าดบัของตวัแปรสังเกตตามค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ (PROS) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.89 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 80 รองลงมา
คือ ความพึงพอใจด้านการสนองความตอ้งการ (WANS) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.87 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 75 ความพึงพอใจด้านระบบการจดัการ 
(SYSS) มีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.86 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 
74 และ ความพึงพอใจราคา (PRIS) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 มีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 51 
 3. ตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ (LOY) ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตจ านวน 3 ตวัโดย
มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงถึงความส าคญัของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้และความพึงพอใจท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เรียงล าดบั
ของตวัแปรสังเกตตามค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ความจงรักภกัดี
ดา้นทศันคติ (ATTL) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.93 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย 
(R2) ร้อยละ 86 รองลงมาคือ ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม (BEVL) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
มาตรฐาน เท่ากบั 0.89 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อยละ 78 และ ความจงรักภกัดีดา้นการ
รับรู้ (PERL) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน เท่ากบั 0.85 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) ร้อย
ละ 56 
 นอกจากนั้นสามารถแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ได้
ดงัตารางท่ี 4.13  
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลปัจจยัเชิงสาเหตุของกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

และความพึงพอใจ ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
(n = 520) 

ตวัแปรเหตุ 
ตวัแปรผล 

ความพึงพอใจ (SATI) ความจงรักภกัดี (LOY) 
TE IE DE TE IE DE 

กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์ (CRM) 0.94** - 0.94** 0.83** 0.37** 0.46** 
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ความพึงพอใจของลูกคา้ (SATI)    0.40** - 0.40** 
ค่าสถิติ 
2 = 20.87; df = 22; p= 0.53; GFI = 0.99; AGFI = 0.98; CFI = 1.00; NNFI = 1.00; RMSEA = 0.00; RMR = 0.0048; 2/df = 0.949 
 

ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

สมการโครงสร้าง ความพึงพอใจ (SATI) ความจงรักภกัดี (LOY)  
R-SQUARE (R2) 0.88 0.71  
เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง    

ตวัแปรแฝง 

กลยทุธ ์
การจดัการ

ความสมัพนัธ์ 
(CRM) 

ความพึงพอใจ 
(SATI) 

ความจงรักภกัดี 
(LOY) 

กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์ (CRM) 1   
ความพึงพอใจ (SATI)  0.83 1  
ความจงรักภกัดี (LOY)  0.94 0.83 1 
หมายเหตุ  TE =  อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางออ้ม, DE = อิทธิพลทางตรง, * P < 0.05, ** P < 0.01  

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (LOY) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
จาก กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) และ ความพึงพอใจของลูกคา้ (SATI)โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.46 และ 0.40 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
นอกจากนั้น ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (LOY) ยงัไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจาก กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.37 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากนั้นยงัพบวา่ กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (SATI) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.94 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R²) จากการวิเคราะห์โมเดล
สมการเชิงโครงสร้าง พบวา่ กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความพึงพอใจของลูกค้า (SATI) ได้ร้อยละ 88.00 ในขณะท่ี กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และ ความพึงพอใจของลูกค้า (SATI) ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความจงรักภกัดีของลูกคา้ (LOY) ไดร้้อยละ 71.00 
 เพื่อใหก้ารน าเสนอการวเิคราะห์การวเิคราะห์อิทธิพลโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อคน้หา
ค่าอิทธิพลของโมเดลกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึงพอใจ ท่ีสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 4.4 
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ภาพประกอบที่ 4.4 เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ในประเทศไทย 

 
 จากการน าเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีภกัดีของ
ลูกคา้ โดยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (path analysis) สามารถสรุป ผลการทดสอบสมมติฐาน
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทยไดด้งัน้ี 

1. สมมติฐาน H1 กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตัวแปรผล ความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยมีผล
สมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 

1.1. สมมติฐานย่อย H1a : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.46 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

1.2. สมมติฐานย่อย H1b : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.94 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

1.3. สมมติฐานย่อย H1c : กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีอิทธิพลผา่นความพึง
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พอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.38 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 

2. สมมติฐาน H2 ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีอิทธิพล

ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.40 ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 จะเห็นได้ว่าการวิจัยคร้ังน้ียอมรับสมมติฐานการวิจัยทุกข้อสมมติฐาน เพราะว่า
สมมติฐานทุกขอ้มีค่าอิทธิพลสูงระหว่าง 0.38 ถึง 0.94 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01โดยพบวา่ค่า
อิทธิพลสูงท่ีสุดคือ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.94 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 และค่าอิทธิพลท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 
กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ โดยมีอิทธิพลผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.38 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิยัใหเ้ห็นภาพชดัเจนข้ึนในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

สมมติฐานการวิจยั ยอมรับ ปฎิเสธ 
H1a: กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้   

H1b: กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้   

H1c: กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีอิทธิพลส่งผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

  

H2: ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ 

  

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การศึกษาวิจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั (Key Informants) ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล (Informants) รวมทั้งหมด 
6 ท่าน โดยประกอบดว้ย นกัวิชาการ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ของกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ จ านวน  2 ท่าน  ผูน้  าทางความคิด มีท่ีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ จ  านวน  2 ท่าน ผูบ้ริหารของซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ี
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ท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ จ  านวน  2 ท่าน ผลการวิจยัแสดงได ้
ดงัน้ี  
 2.1 กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด้านความเป็นเลิศ
ทางการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไดแ้ก่    

     1) การจดับรรยากาศภายในร้านใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ มีความสะดวกสบาย เหมาะแก่การ
เดินเลือกซ้ือสินคา้ 

  2)  การจัดสถานท่ีจอดรถให้ มีความสะดวกบาย  เพี ยงพอ และปลอดภัย  
                     3) ป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชั้นวางจะตอ้งมีความถูกตอ้งตรงกบัขอ้มูลราคาท่ีช่องการ
ช าระเงินของแคชเชียร์ 

  4) ฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อให้เขาเกิดความช านาญในการท างาน เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการท างาน โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการลูกค้า เพราะ
พนกังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์มีอตัราการเขา้-ออก สูง 

  5) ท าเลท่ีตั้งตอ้งสะดวกต่อการเขา้ถึงไดง่้าย  
  6) จดัระบบแถวคอยในการช าระเงินใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว   
  7) เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ และช าระเงินผา่นทางออนไลน์ (shopping online) 

เพื่อเป็นทางเลือกอีกหน่ึงช่องทาง และเป็นการอ านวยความสะดวก ให้แก่ลูกคา้ในการจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้ และสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผ่านทางออนไลน์จะตอ้งมีให้หลากหลายรายการมากกว่าท่ีเป็นอยุ่ใน
ปัจจุบนั   

  8) ขยายสาขาของซูเปอร์เซ็นเตอร์ใหมี้จ านวนมากข้ึน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้
มากข้ึน  

  9) การจดัผงัในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะต้องท าให้ลูกค้าเดินเลือกซ้ือสินค้าได้อย่าง
สะดวกสบาย ไม่วกไปวนมา และตอ้งใหก้ารเดินของลุกคา้มีการไหลอยา่งต่อเน่ือง ไม่เกิดการติดขดั    

  10) มีพื้นท่ีในซูเปอร์มาร์เก็ตใหลู้กคา้ไดน้ัง่พกัผอ่น และท่ีนัง่รอ อยา่งเพียงพอ ไมใช่
มีแต่เฉพาะพื้นท่ีเลือกซ้ือสินคา้ เท่านั้น 

  11) ตอ้งจดับรรยากาศรอบนอกอาคารของซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้มีความสะอาด และ
สวยงาม 

  12) การจดัสินคา้บนชั้นจะตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสวยงาม 
  13) พื้นท่ีสินคา้อาหารสดจะตอ้งแบ่งแยกสัดส่วนออกมาต่างหาก และจะตอ้งรักษา

ความสะอาดเป็นระยะๆ อยา่ท าใหเ้กิดความสกปรกจนท าใหดู้ไม่น่าซ้ือ 
  14) การใหบ้ริการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ถึงท่ีพกัอาศยั จะตอ้งมีความยืดหยุน่ในเร่ืองเวลา

การรับสินคา้ นัน่คือ ตอ้งจดัเวลาการส่งสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการรับสินคา้ 
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  15) จ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ จะตอ้งมีไม่มากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป นัน่คือ ถา้มี
มากเกินไปจะท าให้เงินจมอยุ่กบัสินคา้ และมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาสินคา้ แต่ถา้มี
นอ้ยเกินไป ก็จะท าใหสิ้นคา้ขาดมือ มีค่าเสียโอกาสเกิดข้ึน 

  16) การก าหนดราคาของสินค้ามีความเหมาะสม ลูกค้ายอมรับได้ และมี
ความสามารถแข่งขนักบัลูกคา้ในเร่ืองราคาได ้และมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 

  17) การปรับปรุงการท างานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมี้เวลาในการให้บริการและดูแลลูกคา้มากข้ึน เช่น การตอ้งท างาน
เอกสารจ านวนมากพร้อมกบัการให้บริการลูกคา้ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่
สะดวก และมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน จึงควรมีการปรับเปล่ียนการท างาน โดยการยกเลิก
การจดัเก็บเอกสารและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อใหมี้เวลาในการบริการลูกคา้ 

  18) จดัระบบการรับคืนสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ อย่าให้เกิดขอ้โตแ้ยง้กนัระหว่าง
กิจการกบัลูกคา้ 

  19) จดัระบบบริการหลงัการขายใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการโตแ้ยง้ระหวา่ง
กิจการกบัลูกคา้ 

2.2 กลยุทธ์การจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้าของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด้านผู้น าทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไดแ้ก่ 

  1) เพิ่มการบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การบริการ
ประกนัภยั การจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน การช าระค่าบริการต่างๆ 

  2) สินคา้และบริการตอ้งมีหลายสายผลิตภณัฑค์รบถว้น นอกจากนั้นจะตอ้งมีหลาย
แบรนด ์เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้ทางเลือกท่ีหลากหลาย 
                 3) ตอ้งจดัหาสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้และตอ้งมีสินคา้สมยันิยม มา
จ าหน่าย 

  4) สินคา้จะตอ้งมีวางขายในชั้นตลอดจะตอ้งไม่ขาดมือ 
  5) ตอ้งเพิ่มรายการสินคา้และบริการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และไม่สามารถหาซ้ือไดท่ี้

ซูเปอร์ของคู่แข่ง เช่น สินคา้ OTOP สินคา้ของวสิาหกิจชุมชนต่างๆ สินคา้เฉพาะทอ้งถ่ิน สินคา้ออร์
แกนิกส์ต่างๆ หรือการบริการท่ีเป็นของชุมชน หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความย ัง่ยืนให้แก่
ชุมชน ดว้ย 

  6) ซูเปอร์เซ็นเตอร์ควรสนับสนุนให้เกษตรกรน าผลไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน หรือตาม
ฤดูกาล ไดมี้โอกาสมาวางจ าหน่ายในห้างโดยการจดัสรรพื้นท่ีให้ฟรี หรือราคาท่ีต ่า เพื่อเป็นการส่ือ
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของห้าง การกระท าเช่นน้ีก็จะท าให้ลูกคา้ให้การสนบัสนุนสนบัสนุน
ซูเปอร์เซน้เตอร์นั้นอยา่งต่อเน่ือง 
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  7) สินคา้ประเภทอาหารท่ีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งมีความสด และใหม่ 
ดงันั้นการท างานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสินคา้จึงมีความส าคญัมาก 

  8) ศูนยอ์าหารในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะตอ้งมีการคดัสรรร้านอาหารท่ีมีรสชาติดี สะอาด 
และทางซูเปอร์เซ็นเตอร์จะตอ้งมีการควบคุมราคาอาหารไม่ให้ราคาแพงเกินไป ตอ้งให้ลูกคา้ทัว่ไป
สามารถใชบ้ริการได ้

  9) ท าการสร้างแบรนด์สินคา้ (Branding) เป็นของกิจการเอง และท าสินคา้ให้มี
คุณภาพและราคาต ่า เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และจงรักภกัดี 
 2.3 กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด้านความใกล้ชิดกับ
ลูกค้า เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไดแ้ก่ 
  1) การรับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ให้ลุกคา้ท าการประเมิน
การให้บริการ โดยจะตอ้งมีการจูงใจให้ลูกคา้ท าการตอบการประเมินดว้ย เช่น การให้รางวลั หรือ
การใหสิ้ทธืในการชิงโชคต่างๆ และการน าผลการประเมินมาปรับปรับการให้บริการ โดยจะตอ้งมี
การปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีตามข้อเสนอแนะของลูกค้า 
                   2) มีการจดักิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในระดบักิจการ(CSR) และการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกบัลูกคา้ สังคม และชุมชนรอบขา้งซูเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น พิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชยัมงคล เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ สังคม และชุมชน   และเพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน 
  3) มีการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ ผา่นทางการแนะน าและชกัจูงให้ลูกคา้ท าบตัรสมาชิก
ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบตัรสมาชิกน้ีจะตอ้งเรียกใช ้หรือ recall ไดง่้าย เช่นเรียกใชจ้ากหมายเลข
ของบตัรประชาชน หรือจากหมายเลขของโทรศพัทมื์อถือ  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการพกบตัรสมาชิก 
และพนกังานรับช าระเงินจะตอ้งมีการถามลูกคา้ทุกคร้ังวา่มีหมายเลขบตัรสมาชิกหรือไม่ เพื่อเป้น
การกระตุน้ให้ลุกคา้ไดใ้ชสิ้ทธ์ิการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของซูเปอร์
เซ็นเตอร์นั้น จะตอ้งมีความชดัเจน และการเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากการเป้นสมาชิกจะตอ้งท าได้
ง่ายจะตอ้งท าไดง่้าย 
  4) ท าการฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัทกัษะ เร่ือง การทกัทายลูกคา้ และการแกปั้ญหา
ใหลู้กคา้  
  5) มีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ตอ้ง
มีการท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ  และการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย พนกังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จะตอ้งหมัน่ขยนัแนะน าลูกคา้ 
  6) การส่งเสริมการขายโดยการลดราคา เพื่อให้ลูกคา้เกิดความคุม้ค่าในการจบัจ่าย
สินคา้ จะตอ้งท าดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่น าการลดราคาสินคา้บางรายการมาใช ้เพื่อเป็นประโยชน์
ทางการส่ือสารใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ โดยในขณะเดียวกนัสินคา้รายการอ่ืนมีราคาท่ีสูงกวา่คู่แข่ง 
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  7) เม่ือซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการส่งเสริมการขายแก่ลุกคา้ พนงังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์
ตอ้งมีการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ดงักล่าว พร้อมทั้งหมัน่ขยนั
แนะน าใหลู้กคไ้ดรั้บทราบ 
  8) การส่ือสารข้อมูลต่างๆเก่ียวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จะตอ้งส่ือสารผ่านทางสังคมออนไลน์หลายช่องทาง เพื่อให้เขา้ถึงลุกคา้ไดม้ากท่ีสุด เช่น ส่งทาง
อีเมลลใ์หแ้ก่สมาชิก ผา่นทาง fan page ผา่นทาง LINE เป็นตน้   
  9) กิจกรรมการส่งเสริมการขายควรจดัในลกัษณะเน้นเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการ
สนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะท าให้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ปรหยดังบประมาณในการท า
กิจกรรมส่งเสริมการขาย  
  10) แบ่งพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น เช่นพื้นท่ีละหมาดส าหรับลูกคา้
มุสลิม 
  11) ลูกคา้แต่ละรายมีลกัษณะ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการดูแลลูกคา้
แต่ละรายตอ้งแตกต่างกนั 
 2.4 กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นความเป็นเลิศ
ทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ กลยุทธ์ดา้นใดถือวา่
เป็นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีส าคญัมากท่ีสุด และเพราะ
อะไร 
  ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่างกนั ผูท้รงคุณวุฒิบางส่วนมีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์
ด้านความเป็นเลิศทางการด าเนินงานเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  โดยมีเหตุผลว่า การ
ด าเนินงานเป็นกลยุทธ์พื้นฐานของกิจการท่ีจะน าไปสู่กลยุทธ์ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และกล
ยุทธ์ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ผูท้รงคุณวุฒิบางส่วนมีความคิดเห็นวา่ กลยุทธ์ดา้นผูน้ าผลิตภณัฑ์
เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด โดยให้เหตุผลวา่ ลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์มีวตัถุประสงคห์ลกัใน
การใชบ้ริการ คือ การจบัจ่ายซ้ือสินคา้หรือบริการ ดงันั้นสินคา้หรือบริการซ่ึงคือผลิตภณัฑ์จะเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี กล่าวคือ ถา้สินคา้หรือบริการ
มีความเป็นเลิศ ลูกคา้ก็จะไดรับการตอบสนองความตอ้งการ และจะมาซ้ือซ ้ า ไม่หันไปซ้ือสินคา้
หรือใช้บริการท่ีอ่ืน และจะบอกต่อให้ผูอ่ืนมาซ้ือสินคา้หรือใช้บริการท่ีน่ีด้วย และผูท้รงคุณวุฒิ
บางส่วนมีความคิดเห็นวา่ กลยุทธ์ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัท่ีสุด โดย
ให้เหตุผลวา่  กลยุทธ์ดา้นความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ ของซูเปอร์
เซ็นเตอร์แต่ละแห่ง มีความใกลเ้คียงกนั ดงันั้น ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของซูเปอร์เซ็นเตอร์
ท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี คือ กลยุทธ์ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ของ
กิจการ ท่ีจะตอ้งมีเหนือกวา่คู่แข่งขนั    
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 2.5 การท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ จะส่งผลท า
ใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ หรือไม่ อยา่งไร  
                   ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกนัว่ากลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ จะส่งผลท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ นัน่คือ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีช่วยสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลุกคา้ กล่าวคือ ถา้ลูกคา้รับรู้กล
ยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต ่ากว่าความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถา้
ลูกคา้รับรู้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เท่ากบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึก
พอใจ และถา้ลูกคา้รับรู้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สูงกวา่ความคาดหวงัลูกคา้จะเกิด
ความรู้สึกยนิดีหรือพอใจมาก   
 2.6 การท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ จะส่งผลท า
ใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไม่ อยา่งไร 

     ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกนัว่ากลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ จะส่งผลท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวคือ ถา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใช้
กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไม่จะเป็นกลยุทธ์ดา้นความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 
ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ หรือดา้นความใกลชิ้ดกบัลุกคา้ ท่ีตรงใจกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก็จะท าให้
ลูกคา้มาใช้บริการซ ้ า ไม่ไปใช้บริการท่ีอ่ืน และนอกจากนั้นยงัท าให้ลูกคา้บอกผูอ่ื้นต่อให้มาใช้
บริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ีอีกดว้ย เช่น การให้ลูกคา้ท าบตัรสมาชิกของซูเปอร์เซ็นเตอร์ และมี
แคมเปญสะสมคะแนน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดการ
ซ้ือซ ้ า และซ้ืออย่างต่อเน่ือง และนอกจากนั้นผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันว่า 
กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส่งผลทางออ้มเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ผา่นทางความพึงพอใจของลูกคา้ โดยให้เหตุผลวา่ การใชก้ลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ ส่งผลท าให้ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และความพึงพอใจใน
การใช้บริการของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งผลท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ดงันั้น กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จึงส่งผลทางออ้มเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นัน่เอง   

 2.7 ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งผลท าให้ลูกคา้มีความ
จงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไม่ และอยา่งไร 

    ผูท้รงคุณวฒิุทุกคนมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งผลท าให้ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความพึง
พอใจของลุกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีหลายอยา่ง เช่นความพึงพอใจดา้นราคา ความพึง
พอใจดา้นระบบการจดัการ ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ และความพึงพอใจ
ดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึงความพึงพอใจแต่ละดา้นดงักล่าว
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ของลูกคา้ นั้น จะท าให้ลูกคา้มาใช้บริการซ ้ า ไม่ไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน และนอกจากนั้นยงัท าให้ลูกคา้
บอกผูอ่ื้นต่อให้มาใช้บริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ีอีกดว้ย ท าให้ซูเปอร์เซ็นต์มีความประทบัใจ 
และลูก้คา้เกิดการรับรู้ในแง่ดีๆของซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
 การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผลการวิจยัทั้ง
สองประเภทดงักล่าวนั้น ไดน้ าเสนอในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 แลว้ และสามารถน าผลการวิจยัทั้ง
สองตอนดงักล่าวมาเปรียบเทียบไดด้งัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.15 ผลการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบของการวจิยัเชิงประมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพของ 

กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 

 

สมมุติฐานการวิจยั 
ผลการวิเคราะห์ 

การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ 

สมมติฐานหลกัท่ี 1 (H1) 
กลยุทธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อ 
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สนบัสนุนสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัประเด็น 

1.1. สมมติฐานยอ่ย H1a : กลยุทธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สนบัสนุนสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัประเด็น 

1.2. สมมติฐานยอ่ย H1b : กลยุทธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สนบัสนุนสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัประเด็น 

1.3. สมมติฐานยอ่ย H1c : กลยุทธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมี
อิทธิพลส่งผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์          

สนบัสนุนสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัประเด็น 

สมมติฐานหลกัท่ี 2 (H2) 
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สนบัสนุนสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัประเด็น 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผลการวจิยัเชิงคุณภาพมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณ 



 152 

 ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนาโมเดลกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความ
จงรักภักดีของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยการบูรณาการผลการวิจัยเชิงปริมาณและ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เข้าด้วยกัน 
 
 จากผลการวจิยัเชิงปริมาณและผลการวจิยัเชิงคุณภาพมีความสอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยัสามารถ
น ามาบูรณาการเพื่อพฒันาเป็นโมเดลกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกค้าเพื่อสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ซ่ึงซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือกิจการคา้ปลีกท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือ กิจการคา้ปลีกท่ีตอ้งการแข่งขนักบัซูเปอร์เซ็นเตอร์ สามารถน ามาใชไ้ด้
จริง เพื่อให้ลูกคา้ในประเทศไทยเกิดความจงรักภกัดีกบัซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือกิจการดงักล่าว ไดด้งั 
ภาพประกอบท่ี 4.5 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.5 โมเดลกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย (สมพล ทุ่งหวา้, 2561) 
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 จากภาพประกอบท่ี 4.5 สามารถอธิบายโมเดลกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อ
สร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ไดด้งัน้ี การท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์จะท า
ใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีไดน้ั้นจะมีกลยทุธ์ของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 3 กลยทุธ์ คือ 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ โดยกลยทุธ์ทั้ง 
3 สามารถเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ล าดบัท่ี 1 ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ล าดบัท่ี 2 ผูน้  าทางดา้น
ผลิตภณัฑ ์และล าดบัท่ี 3 ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ในการสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้นั้น 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีวธีิการท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี คือ รับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้ การท า CSR สร้าง
ฐานขอ้มูลลูกคา้ อบรมพนกังานเก่ียวกบัทกัษะการใหบ้ริการ กิจกรรมการส่งเสริมการขายน่าสนใจ 
เนน้เป็นรายบุคคล ส่ือสารขอ้มูลหลายช่องทาง แบ่งพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ดูแลลูกคา้
แต่ละรายแตกต่างกนั เป็นตน้ ส าหรับการเป็นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีวธีิการท่ี
ส าคญัๆ ดงัน้ี คือ มีหลายสายผลิตภณัฑ ์มีหลายแบรนด ์มีคุณภาพเช่ือถือได ้สมยันิยม OTOP ไม่
ขาดมือ เพิ่มการบริการใหม่ๆ ผลไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน อาหารสดและใหม่ คดัสรรร้านอาหาร สร้างแบ
รนดสิ์นคา้ สร้างแบรนดสิ์นคา้เป็นของตนเอง เป็นตน้ และส าหรับความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีวธีิการท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี คือ จดับรรยากาศภายใน/นอกหา้งใหน่้าสนใจ ท่ีจอดรถ
สะดวกสบายและเพียงพอ ป้ายแสดงราคาสินคา้เช่ือถือได ้ฝึกอบรมพนกังานใหม่เพื่อลดความ
ผดิพลาดในการท างาน ท าเลท่ีตั้งสะดวกเขา้ถึงง่าย ระบบแถวคอยสะดวกและรวดเร็ว การจดัผงั
ภายในท่ีดี เป็นตน้ การกระท าทั้งสามกลยทุธ์ดงักล่าวนั้น ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และความ
จงรักภกัดี โดยความพึงพอใจสามารถเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี คือ ล าดบัท่ี 1 ความพึงพอใจ
ดา้นมาตรฐานสินคา้และบริการ ล าดบัท่ี 2 ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ ล าดบัท่ี 3 ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ และล าดบัท่ี 4 ความพึงพอใจดา้นราคา และ
ความจงรักภกัดีสามารถเรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี คือ ล าดบัท่ี 1 ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ 
ล าดบัท่ี 2 ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม และล าดบัท่ี 3 ความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้ นอกจากนั้น
การท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจท่ีสูงข้ึนจากการกระท ากลยทุธ์ดงักล่าวของ CRM จะท าใหลู้กคา้มีความ
จงรักภกัดี 


