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การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method Research) ระหวา่ง 
การวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การวจิยัเชิงปริมาณท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ท าเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั โดยในบทท่ี 5 น้ี ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 
 5.1  สรุปผลการวจิยั 
 5.2  อภิปรายผลการวจิยั      
 5.3  ขอ้เสนอแนะของการวจิยัคร้ังน้ี  
 5.4  ขอ้เสนอแนะของการวจิยัคร้ังต่อไป       
 5.5  การน าผลการวิจยั/โมเดล ท่ีคน้พบ ไปประยกุตใ์ช ้
  
สรุปผลการวิจัย 
       ผลการวจิยัส าหรับงานวจิยัน้ี สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ผลการวจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 

1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยูใ่นช่วง 21 ถึง 35 ปี มีสถาภาพ
สมรสเป็นโสด นอกจากนั้น ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และ
ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน โดยรายไดน้ั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,001 - 
20,000 บาท 

1.2 การใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามการ
รับรู้ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยพบว่า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีการใช้กล
ยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลยุทธ์
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัสูงเช่นเดียวกนั โดยสามารถเรียงล าดบั
คะแนนเฉล่ียของการใช้กลยุทธ์แต่ละด้าน ตามการรับรู้ของลูกคา้จากมากไปหาน้อย ได้ดงัน้ีคือ 
ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และ กลยุทธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 
ตามล าดบั 

1.3 ความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจทุกดา้น อยู่ในระดบั
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มากเช่นเดียวกนั โดยสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้
ดงัน้ีคือ ความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ ความพึง
พอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ และความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ ตามล าดบั 

1.4 ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยรวมแลว้อยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาความจงรักภกัดีเป็นรายได ้พบวา่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ทุกดา้น อยู่
ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยสามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียของระดบัความจงรักภกัดีของลูกคา้
จากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ีคือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นพฤติกรรม ความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้น
ทศันคติ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นการรับรู้ ตามล าดบั 

1.5 โมเดลวดักลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มีความสอดคล้องกัน
ระหวา่งตวัแปรแฝงกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือขอ้ค าถามในส่วนของตวัแปรแฝงกลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีหน่ึง พบว่า น ้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตวัแปรทุกตวัมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเรียงล าดบัตวัแปรท่ีมีน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี คือ ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ความเป็น
เลิศทางการด าเนินงาน และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ตามล าดบั  
   และเม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ ขอ้ค าถามของความ
เป็นเลิศทางการด าเนินงานท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ซูเปอร์เซ็นเตอร์มี
ขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีวางสินคา้ ส าหรับด้านผูน้ าผลิตภณัฑ์ พบว่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด มี 2 ขอ้ ซ่ึงมีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานท่ีเท่ากนั 
คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีขายท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์สามารถสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกค้า
ทางดา้นคุณภาพและการใช้งาน และ ลูกคา้สามารถเลือกหาซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดจ้ากซูเปอร์
เซ็นเตอร์ และขอ้ค าถามของความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด  มี 
2 ขอ้ ซ่ึงมีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานท่ีเท่ากนั คือ คือ พนกังานหน้าร้านของซูเปอร์เซ็น
เตอร์เต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้เสมอ และ ซูเปอร์เซ็นเตอร์น าเสนอขอ้มูลอย่างทนัเวลาเม่ือมีสินคา้
และบริการใหม่ๆ  

1.6 โมเดลการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งตวัแปรแฝง
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ หรือข้อค าถามในส่วนของตวัแปรแฝงความพึงพอใจของลูกค้า จากการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรทุก
ตวัมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเรียงล าดบัตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปนอ้ย ได้
ดงัน้ี คือ ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ  
ความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ และความพึงพอใจดา้นราคา  ตามล าดบั 
   และเม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ ขอ้ค าถามของความ
พึงพอใจด้านราคา ท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ลูกคา้พึงพอใจสินคา้ของ
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ซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีมีราคาประหยดั ส าหรับความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ลูกคา้พึงพอใจระบบการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน
ของลูกคา้ ส่วนขอ้ค าถามของความพึงพอใจด้านมาตรฐานของสินคา้และบริการ ท่ีมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ลูกค้าพึงพอใจพนักงานให้บริการดูแลจนจบขั้นตอนการ
บริการ และพบว่า ขอ้ค าถามของความพึงพอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ ท่ีมีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ลูกค้าพึงพอใจท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีมีพนักงานขาย
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเพียงพอ   

1.7 โมเดลวดัความจงรักภกัดีของลูกคา้ มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งตวัแปรแฝงกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือข้อค าถามในส่วนของตัวแปรแฝงความจงรักภักดีของลูกค้า จากการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีหน่ึง พบวา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรทุก
ตวัมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเรียงล าดบัตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปนอ้ย ได้
ดงัน้ี คือความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นทศันคติ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นพฤติกรรม และความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ดา้นการรับรู้ ตามล าดบั  
   และเม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ ขอ้ค าถามของความ
จงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ลูกคา้เล่าประสบการณ์
ความประทบัใจซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้ผูอ่ื้นฟังเสมอ ส าหรับความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ พบว่า ขอ้
ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด มี 2 ข้อ ซ่ึงมีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานท่ีเท่ากัน คือ ลูกค้าเช่ือว่าการบริการของซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ีมีคุณภาพท่ีเหนือกว่า
ซูเปอร์เซ็นเตอร์รายอ่ืน และ ลูกคา้รู้สึกมีความสุขเม่ือได้มาใช้บริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และขอ้
ค าถามของความจงรักภกัดีด้านการรับรู้ท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือ การ
บริการของซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ีใหป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ซูเปอร์เซ็นเตอร์รายอ่ืน  

1.8 การวิเคราะห์อิทธิพลของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความ
พึงพอใจของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกค้า ด้วยการ
วิเคราะห์เชิงสาเหตุเส้นทางความสัมพนัธ์ (Path Analysis) ส าหรับการวิเคราะห์สถิติโมเดลสมการ
โครงสร้าง(Structural Equation Modeling: SEM) พบว่า การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าผ่านทางความพึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้  
 นอกจากนั้น พบว่า ตวัแปรกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ประกอบดว้ย ตวั
แปรสังเกต จ านวน 3 ตวั โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบฐานท่ีบ่งช้ีถึงความส าคญัของกลยุทธ์การ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีสร้างความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์
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ในประเทศไทย เรียงล าดบัน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดกบั
ลูกคา้ ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ตามล าดบั ส าหรับตัวแปรความ
พึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วย ตวัแปรสังเกต จ านวน 4 ตวั โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ในประเทศไทย เรียงล าดบัน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ความพึง
พอใจด้านมาตรฐานของสินคา้และบริการ ความพึงพอใจด้านความสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการ  ความพึงพอใจดา้นระบบการจดัการ  และ ความพึงพอใจดา้นราคา และตวัแปรความ
จงรักภกัดีของลูกค้า ประกอบด้วยตวัแปรสังเกต จ านวน 3 ตวั โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานท่ีบ่งช้ีถึงความส าคญัของความจงรักภกัดีของลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
เรียงล าดบัน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีดา้นทศันคติ ความ
จงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม และความจงรักภกัดีดา้นการรับรู้  

2. ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่  
2.1 ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นความเป็นเลิศทางการด าเนินงานเพื่อท่ีจะให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ
และความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีทั้งหมด 18 ประเด็น เช่น ฝึกอบรมพนกังานใหม่เพื่อให้
เขาเกิดความช านาญในการท างาน เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน โดยเฉพาะอยา่งอยา่งยิ่งงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการลูกคา้ เพราะพนกังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์มีอตัราการเขา้-ออก สูง 

2.2 ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์เพื่อท่ีจะให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีทั้งหมด 9 ประเด็น เช่น ตอ้งเพิ่มรายการสินคา้และบริการ ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ และไม่สามารถหาซ้ือไดท่ี้ซูเปอร์ของคู่แข่ง เช่น สินคา้ OTOP สินคา้ของวิสาหกิจ
ชุมชนต่างๆ สินคา้เฉพาะทอ้งถ่ิน สินคา้ออร์แกนิกส์ต่างๆ หรือการบริการท่ีเป็นของชุมชน หรือ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่ชุมชน ดว้ย 

2.3 ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้เพื่อท่ีจะให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีทั้งหมด 11 ประเด็น เช่น การรับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้ ดว้ย
วิธีการต่างๆ เช่น ให้ลูกคา้ท าการประเมินการให้บริการ โดยจะตอ้งมีการจูงใจให้ลูกคา้ท าการตอบ
การประเมินดว้ย เช่น การใหร้างวลั หรือการใหสิ้ทธืในการชิงโชคต่างๆ และการน าผลการประเมิน
มาปรับปรับการให้บริการ โดยจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
ทนัท่วงทีตามขอ้เสนอแนะของลูกคา้ 

2.4 ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่างกันเก่ียวกับประเด็นท่ีว่า กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดา้นความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้น



 158 

ผลิตภณัฑ ์และดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ กลยุทธ์ดา้นใดถือวา่เป็นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีส าคญัมากท่ีสุด บางส่วนมีความคิดเห็นวา่ควรเป็นกลยุทธ์ดา้นความ
เป็นเลิศทางการด าเนินงาน บางส่วนเห็นวา่ควรเป็นดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ บางส่วนเห็นวา่ควร
เป็นดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

2.5 ผูท้รงคุณวฒิุทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกนัวา่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ จะส่งผลท าใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

2.6 ผูท้รงคุณวฒิุทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกนัวา่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ จะส่งผลท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ และมีความคิดเห็นเหมือนกนัวา่ 
กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส่งผลทางออ้มเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ผา่นทางความพึงพอใจของลูกคา้ 

2.7 ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่งผลท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีการใช้กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดา้นกลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน สูงกวา่กลยุทธ์ผูน้ าทางดา้น
ผลิตภณัฑ์ และกลยุทธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sulaiman, Abdullah & 
Ridzuan (2013) และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิบางส่วนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการด าเนินงานเป็น
กลยทุธ์พื้นฐานท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่ กลยทุธ์ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 
นัน่คือ กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการด าเนินงานอาจจะเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ผูน้ าทางดา้น
ผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

2. จากผลการวิจยั ท่ีพบวา่ ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศมี ความพึงพอใจดา้นราคา 
อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ความพึงพอใจดา้นอ่ืนๆนั้น ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นร้านคา้
เป็นร้านคา้ปลีกประเภทดิสเคา้ท์สโตร์ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Levy and Weitz (2010) ท่ี
กล่าววา่  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ขายสินคา้เนน้ราคาถูกแบบ discount store และการขายสินคา้สินคา้ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และประเภทอาหาร รวมถึงมีการบริการต่างๆ เช่น ท่ีรับประทานอาหาร จุดช าระเงิน 
ไปรษณีย ์ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มีพื้นท่ีประมาณ 85,000 ตารางฟุต  

3. จากผลการวิจยั ท่ีพบว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ มี
ความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก และมีความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรมสูงท่ีสุดในบรรดา 3 ดา้น และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุพงษ ์เครืองาม (2557) ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ พฤติกรรมของลูกคา้
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม่ือได้รับการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรือได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีตนเอง
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ตอ้งการ ก็จะมาใชบ้ริการซ ้ า ไม่หันไปใช้บริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีอ่ืน หรือบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาใช้
บริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์แห่งน้ี 

4. จากผลการวจิยั ท่ีพบวา่ กลยุทธ์ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ท่ีสุดของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะวา่ กลยุทธ์ดา้นความเป็น
เลิศทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ ของซูเปอร์เซ็นเตอร์แต่ละแห่ง มีความใกลเ้คียง
กนั ดงันั้น ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
และความจงรักภกัดี คือ กลยทุธ์ดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ของกิจการ ท่ีจะตอ้งมีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
กล่าวคือ ถา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ จะท าให้ลูกคา้มาซ้ือซ ้ า ไม่หนัไปซ้ือสินคา้หรือ
ใช้บริการท่ีอ่ืน และจะบอกต่อให้ผูอ่ื้นมาซ้ือสินคา้หรือใช้บริการท่ีน่ีดว้ย แต่อย่างไรก็ตามซูเปอร์
เซ็นเตอร์จะตอ้งไม่ละทิ้งอีกสองกลยุทธ์ท่ีเหลือ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีวินยัแห่งการสร้างคุณค่าของ 
Treacy and Wiersema (1996) และแนวคิดของ Eichen (2006) ท่ีวา่ กิจการหน่ึงๆ จะตอ้งเลือกวินยั
ด้านใดด้านหน่ึงเป็นหลกั เพื่อเป็นตวัแบบในการด าเนินงานของกิจการในขณะเดียวกนั ยงัตอ้ง
เช่ียวชาญอีกสองวนิยัท่ีเหลือดว้ย 

5. ผลการวิจยัเชิงปริมาณ พบว่า กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อ ความพึงพอใจของลูกคา้และความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัเชิงคุณภาพของเร่ืองน้ี และสอดคลอ้งกบังานวิจยัทุกเร่ืองท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทบทวนวรรณกรรมมา ทั้ งน้ีอาจจะเน่ืองจาก ถ้าซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการใช้กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไม่จะเป็นกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ดา้นผูน้ าทางดา้น
ผลิตภณัฑ ์หรือดา้นความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ท่ีตรงใจกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก็จะท าให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ
ซ ้ า ไม่ไปใช้บริการท่ีอ่ืน และนอกจากนั้นยงัท าให้ลูกคา้บอกผูอ่ื้นต่อให้มาใช้บริการท่ีซูเปอร์เซ็น
เตอร์แห่งน้ีอีกด้วย เช่น การให้ลูกค้าท าบตัรสมาชิกของซูเปอร์เซ็นเตอร์ และมีแคมเปญสะสม
คะแนน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซ ้ า และซ้ือ
อยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ 
 จากขอ้คน้พบของการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การสร้างความจงรักภกัดีในอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองส าอางในประเทศไทย ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย และ พบวา่ กลยุทธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงมี
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ขอ้เสนอแนะกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ในประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ดงัน้ี  

1.1 การรับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้ ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ให้ลูกคา้ท าการประเมิน

การให้บริการ โดยจะต้องมีการจูงใจให้ลูกคา้ท าการตอบการประเมินดว้ย เช่น การให้รางวลั หรือ

การใหสิ้ทธืในการชิงโชคต่างๆ และการน าผลการประเมินมาปรับปรับการให้บริการ โดยจะตอ้งมี

การปรับปรุงและแกไ้ขการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งทนัท่วงทีตามขอ้เสนอแนะของลูกคา้ 

1.2 มีการจดักิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในระดบักิจการ(CSR) และการท า

กิจกรรมต่างๆร่วมกบัลูกคา้ สังคม และชุมชนรอบขา้งซูเปอร์เซ็นเตอร์ เช่น พิธีจุดเทียนถวายพระพร

ชยัมงคล เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ สังคม และชุมชน   และเพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชน      

1.3 มีการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ผ่านทางการแนะน าและชักจูงให้ลูกค้าท าบัตร

สมาชิกของซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบตัรสมาชิกน้ีจะตอ้งเรียกใช้ หรือ recall ไดง่้าย เช่นเรียกใชจ้าก

หมายเลขของบตัรประชาชน หรือจากหมายเลขของโทรศพัท์มือถือ  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการพก

บตัรสมาชิก และพนักงานรับช าระเงินจะต้องมีการถามลูกคา้ทุกคร้ังว่ามีหมายเลขบตัรสมาชิก

หรือไม่ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ได้ใช้สิทธ์ิการเป็นสมาชิก และสิทธิประโยชน์จากการเป็น

สมาชิกของซูเปอร์เซ็นเตอร์นั้น จะตอ้งมีความชดัเจน และการเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากการเป็น

สมาชิกจะตอ้งท าไดง่้ายจะตอ้งท าไดง่้าย 

1.4 ท าการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับทักษะ เร่ือง การทักทายลูกค้า และการ

แกปั้ญหาใหลู้กคา้  

1.5 มีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ตอ้ง

มีการท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ  และการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย พนกังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จะตอ้งหมัน่ขยนัแนะน าลูกคา้ 

1.6 การส่งเสริมการขายโดยการลดราคา เพื่อให้ลูกคา้เกิดความคุม้ค่าในการจบัจ่าย

สินคา้ จะตอ้งท าดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่น าการลดราคาสินคา้บางรายการมาใช ้เพื่อเป็นประโยชน์

ทางการส่ือสารใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ โดยในขณะเดียวกนัสินคา้รายการอ่ืนมีราคาท่ีสูงกวา่คู่แข่ง 

1.7 เม่ือซูเปอร์เซ็นเตอร์มีการส่งเสริมการขายแก่ลูกคา้ พนงังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์

ตอ้งมีการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ดงักล่าว พร้อมทั้งหมัน่ขยนั

แนะน าใหลู้กคไ้ดรั้บทราบ 
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1.8 การส่ือสารขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบักิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซูเปอร์เซ็นเตอร์

จะตอ้งส่ือสารผ่านทางสังคมออนไลน์หลายช่องทาง เพื่อให้เขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด เช่น ส่งทาง

อีเมลลใ์หแ้ก่สมาชิก ผา่นทาง fan page ผา่นทาง LINE เป็นตน้   

1.9 กิจกรรมการส่งเสริมการขายควรจดัในลกัษณะเนน้เป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการ

สนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะท าให้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ปรหยดังบประมาณในการท า

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

1.10 แบ่งพื้นท่ีส าหรับลูกคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น เช่นพื้นท่ีละหมาดส าหรับลูกคา้

มุสลิม 

1.11 ลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกัน ดงันั้นการดูแล

ลูกคา้แต่ละรายตอ้งแตกต่างกนั 

2. จากผลการวจิยั ท่ีพบวา่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย และ พบวา่ กลยุทธ์ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์เป็น

องค์ประกอบท่ีส าคญัอนัดบัสองของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี

ขอ้เสนอแนะกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ในประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีส าคญั ดงัน้ี   

2.1 สินคา้และบริการตอ้งมีหลายสายผลิตภณัฑค์รบถว้น นอกจากนั้นจะตอ้งมีหลาย

แบรนด ์เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2.2 ตอ้งจดัหาสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้และตอ้งมีสินคา้เป็นสมยันิยม 

มาจ าหน่าย ดงันั้น ซูเปอร์จะตอ้งมีการจดัการความสัมพนัธ์ท่ีด่ีกบัซพัพลายเออร์ ดว้ย 

2.3 สินคา้จะตอ้งมีวางขายในชั้นตลอดจะต้องไม่ขาดมือ ดังนั้น ซูเปอร์เซ็นเตอร์

จะตอ้งมีการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี ดว้ย 

2.4 ตอ้งเพิ่มรายการสินคา้และบริการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และไม่สามารถหาซ้ือไดท่ี้

ซูเปอร์ของคู่แข่ง เช่น สินคา้ OTOP สินคา้ของวสิาหกิจชุมชนต่างๆ สินคา้เฉพาะทอ้งถ่ิน สินคา้ออร์

แกนิกส์ต่างๆ หรือการบริการท่ีเป็นของชุมชน หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความย ัง่ยืนให้แก่

ชุมชน ดว้ย 

2.5 สินคา้ประเภทอาหารท่ีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งมีความสด และใหม่ 

ดงันั้นการท างานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสินคา้จึงมีความส าคญัมาก  
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2.6 เพิ่มการบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การบริการ

ประกนัภยั การจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน การช าระค่าบริการต่างๆ 

2.7 ซูเปอร์เซ็นเตอร์ควรสนับสนุนให้เกษตรกรน าผลไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน หรือตาม

ฤดูกาล ไดมี้โอกาสมาวางจ าหน่ายในห้างโดยการจดัสรรพื้นท่ีให้ฟรี หรือราคาท่ีต ่า เพื่อเป็นการส่ือ

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของห้าง การกระท าเช่นน้ีก็จะท าให้ลูกคา้ให้การสนบัสนุนสนบัสนุน

ซูเปอร์เซน้เตอร์นั้นอยา่งต่อเน่ือง 

2.8 สินคา้ประเภทอาหารท่ีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งมีความสด และใหม่ 

ดงันั้นการท างานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของสินคา้จึงมีความส าคญัมาก 

2.9 ศูนย์อาหารในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะต้องมีการคัดสรรร้านอาหารท่ีมีรสชาติดี 

สะอาด และทางซูเปอร์เซ็นเตอร์จะตอ้งมีการควบคุมราคาอาหารไม่ให้ราคาแพงเกินไป ตอ้งให้

ลูกคา้ทัว่ไปสามารถใชบ้ริการได ้

2.10 ท าการสร้างแบรนด์สินคา้ (Branding) เป็นของกิจการเอง และท าสินคา้ให้มี

คุณภาพและราคาต ่า เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ และจงรักภกัดี  

3. จากผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย และ พบวา่ กลยุทธ์ความเป็นเลิศทางการ

ด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอนัดบัสามของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 การจดับรรยากาศภายในร้านให้เป็นท่ีน่าสนใจ มีความสะดวกสบาย เหมาะแก่

การเดินเลือกซ้ือสินคา้ 

3.2 การจดัสถานท่ีจอดรถใหมี้ความสะดวกบาย เพียงพอ และปลอดภยั 

3.3 ป้ายแสดงราคาสินคา้ท่ีชั้นวางจะตอ้งมีความถูกตอ้งตรงกบัขอ้มูลราคาท่ีช่องการ

ช าระเงินของแคชเชียร์ 

3.4 ฝึกอบรมพนกังานใหม่เพื่อให้เขาเกิดความช านาญในการท างาน เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการท างาน โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการลูกค้า เพราะ

พนกังานของซูเปอร์เซ็นเตอร์มีอตัราการเขา้-ออก สูง 

3.5 ท าเลท่ีตั้งตอ้งสะดวกต่อการเขา้ถึงไดง่้าย   

3.6 จดัระบบแถวคอยในการช าระเงินใหมี้ความสะดวกและรวดเร็ว   
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3.7 เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และช าระเงินผ่านทางออนไลน์ (shopping 

online) เพื่อเป็นทางเลือกอีกหน่ึงช่องทาง และเป็นการอ านวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้าในการ

จบัจ่ายซ้ือสินคา้ และสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผ่านทางออนไลน์จะตอ้งมีให้หลากหลายรายการมากกว่าท่ี

เป็นอยุใ่นปัจจุบนั   

3.8 ขยายสาขาของซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้มีจ  านวนมากข้ึน เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้

ใหม้ากข้ึน  

3.9 การจดัผงัในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะต้องท าให้ลูกค้าเดินเลือกซ้ือสินค้าได้อย่าง

สะดวกสบาย ไม่วกไปวนมา และตอ้งใหก้ารเดินของลูกคา้มีการไหลอยา่งต่อเน่ือง ไม่เกิดการติดขดั     

3.10 มีพื้นท่ีในซูเปอร์มาร์เก็ตให้ลูกคา้ไดน้ัง่พกัผอ่น และท่ีนัง่รอ อยา่งเพียงพอ ไม

ใช่มีแต่เฉพาะพื้นท่ีเลือกซ้ือสินคา้ เท่านั้น 

3.11 ตอ้งจดับรรยากาศรอบนอกอาคารของซูเปอร์เซ็นเตอร์ให้มีความสะอาด และ

สวยงาม 

3.12 การจดัสินคา้บนชั้นจะตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสวยงาม 

3.13 พื้นท่ีสินค้าอาหารสดจะตอ้งแบ่งแยกสัดส่วนออกมาต่างหาก และจะต้อง

รักษาความสะอาดเป็นระยะๆ อยา่ท าใหเ้กิดความสกปรกจนท าใหดู้ไม่น่าซ้ือ 

3.14 การให้บริการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ถึงท่ีพกัอาศยั จะตอ้งมีความยืดหยุ่นในเร่ือง

เวลาการรับสินคา้ นัน่คือ ตอ้งจดัเวลาการส่งสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการรับสินคา้ 

3.15 จ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ จะตอ้งมีไม่มากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป นัน่คือ ถา้

มีมากเกินไปจะท าให้เงินจมอยุก่บัสินคา้ และมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาสินคา้ แต่ถา้มี

นอ้ยเกินไป ก็จะท าใหสิ้นคา้ขาดมือ มีค่าเสียโอกาสเกิดข้ึน 

3.16 การก าหนดราคาของสินค้ามีความเหมาะสม ลูกค้ายอมรับได้ และมี

ความสามารถแข่งขนักบัลูกคา้ในเร่ืองราคาได ้และมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 

3.17 การปรับปรุงการท างานโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน เพื่อให้

การท างานมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมี้เวลาในการให้บริการและดูแลลูกคา้มากข้ึน เช่น การตอ้ง

ท างานเอกสารจ านวนมากพร้อมกบัการให้บริการลูกคา้ในเวลาเดียวกนั ซ่ึงส่งผลให้เกิดความล่าชา้ 

ไม่สะดวก และมีตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน จึงควรมีการปรับเปล่ียนการท างาน โดยการ

ยกเลิกการจดัเก็บเอกสารและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อใหมี้เวลาในการบริการลูกคา้เพิ่มข้ึน 
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3.18 จดัระบบการรับคืนสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ อยา่ให้เกิดขอ้โตแ้ยง้กนัระหวา่ง

กิจการกบัลูกคา้ 

3.19 จดัระบบบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แยง้

ระหวา่งกิจการกบัลูกคา้  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อประโยชน์ส าหรับวงการวิชาการดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
                 1. ทดสอบวา่พารามิเตอร์ในโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความจงรักภกัดีของลูกคา้
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระหว่างลูกคา้ของ บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และเทสโก ้โลตสั แตกต่างกนัหรือไม่ 
โดยการ ประยกุตใ์ชโ้มเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ  
                 2. ควรศึกษากลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดี ของ
ลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในต่างประเทศ และน าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย วา่ แตกต่างกนั หรือไม่ 
                  3. ควรศึกษากลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดี ของ 
ร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต หา้งสรรพสินคา้ ให้ละร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และน า
ผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกบักลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ ว่า 
แตกต่างกนั หรือไม่ 
                  4. ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีเป็นสาเหตุท าให้สามารถเพิ่มความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์ใน
ประเทศไทย ร่วมกบักลกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น คุณภาพการการบริการของ
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นตน้ 
                   5.จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กลยุทธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด
ของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดงันั้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าในการวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีท าใหก้ารใชก้ลยทุธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ประ
สบความส าเร็จ เช่น กลยทุธ์บริหารประสบการณ์ใหม่แบบบูรณาการ (ERM) เป็นตน้   
                  6. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ กลยทุธ์ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
อนัดบัสองของกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดงันั้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ในการวจิยั
คร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียว ขอ้งหรือท่ีท าใหก้ารใชก้ลยทุธ์ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ของซูเปอร์
เซ็นเตอร์ประสบความส าเร็จ เช่น การสร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ หรือการจดัการสินคา้คง
คลงั ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นตน้  
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การน าผลการวิจัย/โมเดล ท่ีค้นพบ ไปประยุกต์ใช้ 
 การน าผลการวจิยัท่ีคน้พบไปประยกุตใ์ชน้ั้น สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัซูเปอร์เซ็น
เตอร์ท่ีมีอยู่แล้วในประเทศไทย และท่ีจะมีการขยายเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้ งสาขาและ
ผูป้ระกอบการ หรือร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยในท่ีน้ีขอเสนอเคร่ืองมือ
เพื่อใช้ในการประเมินการจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้าของซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือร้านค้าปลีก
ประเภทอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั เพื่อท่ีจะประเมินว่ากิจการได้มีการใช้กลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากนอ้ยเพียงใด เพื่อท่ีจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และน ามา
ซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์หรือร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศไทย ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.1 แบบประเมินการใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือ

ร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า น้ าหนัก คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 

ความใกล้ชิดกับลูกค้า    

1.1 การรับฟังเสียงสะทอ้นจากลูกคา้ ดว้ยวิธีการต่างๆ 3   
1.2 จดักิจกรรม (CSR) และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัลูกคา้ สงัคมและ
ชุมชน 

3   

1.3 สร้างฐานขอ้มูลลูกคา้ ผา่นทางการแนะน าและชกัจูงให้ลูกคา้ท าบตัร
สมาชิกและบตัรสมาชิกน้ีจะตอ้งเรียกใช ้หรือ recall ไดง่้าย 

3   

1.4 ฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกบัทกัษะ เร่ือง การทกัทายลูกค้า และการ
แกปั้ญหาให้ลูกคา้  

3   

1.5 กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ตอ้งมีการท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ   3   
1.6 การส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย พนกังาน จะตอ้งหมัน่ขยนัแนะน าลูกคา้ 3   
1.7 การส่งเสริมการขายโดยการลดราคา จะตอ้งท าดว้ยความจริงใจ ไม่ใช่
น าการลดราคาสินคา้บางรายการมาใช้ เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการส่ือสาร
ให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ โดยในขณะเดียวกนัสินคา้รายการอ่ืนมีราคาท่ีสูง
กวา่คู่แข่ง 

3   

1.8 พนกังานตอ้งมีการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ต่างๆ เพ่ือจะแนะน าลูกคา้ไดถู้กตอ้ง 

3   

1.9 กิจกรรมการส่งเสริมการขายควรจดัในลกัษณะเนน้เป็นรายบุคคล 3   
1.10 การส่ือสารขอ้มูลต่างๆถึงลูกคา้ มีหลายช่องทาง 3   
1.11 แบ่งพ้ืนท่ีส าหรับลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น พ้ืนท่ีละหมาดส าหรับ
ลูกคา้มุสลิม 

3   

1.12 การดูแลลูกคา้แต่ละรายตอ้งแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของลูกคา้
ท่ีแตกต่างกนั 

3   
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า น้ าหนัก คะแนนประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ผู้น าทางด้านผลิตภัณฑ ์    
2.1 สินคา้และบริการตอ้งมีหลายสายผลิตภณัฑค์รบถว้น  2   
2.2 จดัหาสินคา้หลายแบรนด ์มาจ าหน่าย 2   
2.3 จดัหาสินคา้และบริการ ท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได ้มาจ าหน่าย 2   
2.4 น าสินคา้เป็นสมยันิยม มาจ าหน่าย  2   
2.5 สินคา้จะตอ้งมีวางขายในชั้นตลอดจะตอ้งไม่ขาดมือ 2   
2.6 เพ่ิมรายการสินคา้และบริการ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และไม่
สามารถหาซ้ือไดท่ี้ซูเปอร์ของคู่แข่ง เช่น สินคา้ OTOP สินคา้ของ
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ สินคา้เฉพาะทอ้งถ่ิน สินคา้ออร์แกนิกส์ต่างๆ 
หรือการบริการท่ีเป็นของชุมชน หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ 

2   

2.7 สินคา้ประเภทอาหารจะตอ้งมีความสดใหม ่ 2   
2.8 เพ่ิมการบริการใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
เช่น การบริการประกนัภยั การจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน การช าระ
ค่าบริการต่างๆ 

2   

2.9 สนบัสนุนให้เกษตรกรน าผลไมป้ระจ าทอ้งถ่ิน หรือตามฤดูกาล
มาวางจ าหน่ายในห้างโดยการจดัสรรพ้ืนท่ีให้ฟรี หรือราคาท่ีต  ่า 

2   

2.10 สินคา้ประเภทอาหารท่ีวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต จะตอ้งมี
ความสด และใหม่ ดงันั้นการท างานของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของ
สินคา้จึงมีความส าคญัมาก 

2   

2.11 ศูนยอ์าหารในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะตอ้งมีการคดัสรรร้านอาหาร
ท่ีมีรสชาติดี สะอาด และมีการควบคุมราคาอาหารไม่ให้ราคาแพง
เกินไป 

2   

2.12 ท าการสร้างแบรนดสิ์นคา้ (Branding) เป็นของกิจการเอง  2   

ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน    

3.1 จดับรรยากาศภายใน/ภายนอกห้างให้เป็นท่ีน่าสนใจ มีความ
สะดวกสบาย 

1   

3.2 จดัสถานท่ีจอดรถให้มีความสะดวกบาย เพียงพอ และปลอดภยั 1   
3.3 ฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือให้เขาเกิดความช านาญในการ
ท างาน เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน และมีการปรับปรุงการ
ท างานโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

1   

3.4 ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเขา้ถึงไดง่้าย 1   
3.5 จดัระบบแถวคอยในการช าระเงินมีความสะดวกและรวดเร็ว   1   
3.6 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ และช าระเงินผ่านทางออนไลน์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่ลูกคา้ 

1   
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 

กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า น้ าหนัก คะแนนประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน (ต่อ)    

3.7 การจดัผงัในซูเปอร์เซ็นเตอร์จะตอ้งท าให้ลูกคา้เดินเลือกซ้ือ
สินคา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย พร้อมทั้งมีพ้ืนท่ีในซูเปอร์มาร์เก็ตให้
ลูกคา้ได้นั่งพกัผ่อน และท่ีนั่งรอ อย่างเพียงพอ ไม่ใช่มีแต่เฉพาะ
พ้ืนท่ีเลือกซ้ือสินคา้ เท่านั้น 

1   

3.8 การจดัสินคา้บนชั้นจะตอ้งเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสวยงาม 
พร้อมทั้งป้ายแสดงสินคา้ท่ีชั้นวาง จะตอ้งมีความถูกตอ้งตรงกับ
ขอ้มูลราคาท่ีช่องการช าระเงินของแคชเชียร์ 

1   

3.9 พ้ืนท่ีสินคา้อาหารสดจะตอ้งแบ่งแยกสัดส่วนออกมาต่างหาก 
และจะตอ้งรักษาความสะอาดเป็นระยะๆ 

1   

3.10 การให้บริการส่งสินคา้ให้ลูกคา้ถึงท่ีพกัอาศยั จะตอ้งมีความ
ยดืหยุน่ในเร่ืองเวลาการรับสินคา้ นัน่คือ ตอ้งจดัเวลาการส่งสินคา้
ให้สอดคลอ้งกบัเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการรับสินคา้ และมีระบบบริการ
หลงัการขายอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพ 

1   

3.11 จ านวนสินคา้ในคลงัสินคา้ จะตอ้งมีไม่มากเกินไป หรือน้อย
เกินไป 

1   

3.12 จดัระบบการรับคืนสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ 1   

คะแนนรวม    

 
ค าช้ีแจงการประเมิน 

1. กลยทุธ์แต่ละดา้นมีน ้าหนกัไม่เท่ากนั ดงัน้ี 
1.1. ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ มีน ้าหนกั 3 คะแนน 
1.2. ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์มีน ้าหนกั 2 คะแนน 
1.3. ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน มีน ้าหนกั 1 คะแนน 

2. การใหค้ะแนนประเมินแต่ละขอ้ เป็นดงัน้ี 
2.1. ไม่มีหรือปฏิบติัเป็นคร้ังคราว  = 1 คะแนน 
2.2. มีหรือปฏิบติัไดบ้า้ง   = 2 คะแนน 
2.3. มีหรือปฏิบติัไดพ้อสมควร = 3 คะแนน 
2.4. มีหรือปฏิบติัไดเ้ป็นประจ าสม ่าเสมอ  = 4 คะแนน 
2.5. มีหรือปฏิบติัไดดี้เด่น  = 5 คะแนน 

3. กลยทุธ์แต่ละดา้นมีจ านวนขอ้ประเมินเท่ากนั คือ 12 ขอ้ 
4. คะแนนเตม็การประเมินของแต่ละกลยทุธ์เป็นดงัน้ี 
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4.1. ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ ์12 ขอ้ คูณน ้าหนกั 3 คะแนน คูณ 5 คะแนน เท่ากบั 180 
คะแนน 

4.2. ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 12 ขอ้ คูณน ้าหนกั 2 คะแนน คูณ 5 คะแนน เท่ากบั 120 
คะแนน 

4.3. ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 12 ขอ้ คูณน ้าหนกั 1 คะแนน คูณ 5 คะแนน 
เท่ากบั 60 คะแนน 

5. คะแนนรวมของการใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คะแนนเตม็ทั้งหมด 
360 คะแนน ค านวณไดจ้าก (12x3x5)+(12x2x5)+(12x1x5) = 360 คะแนน และคะแนนต ่าท่ีสุดคือ 
72 คะแนน ค านวณไดจ้าก (12x3x1)+(12x2x1)+(12x1x1) = 72 คะแนน 

6. การแปลความหมายการใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นดงัน้ี 
72 - 129.60 แปลความหมาย การใชก้ลยทุธ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความ

จงรักภกัดีอยูใ่น ระดบัต ่าท่ีสุด 
129.61 - 187.20 แปลความหมาย การใชก้ลยทุธ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีอยูใ่น ระดบัต ่า 
187.21 - 244.80 แปลความหมาย การใชก้ลยทุธ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีอยูใ่น ระดบัปานกลาง 
244.81- 302.40 แปลความหมาย การใชก้ลยทุธ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีอยูใ่น ระดบัสูง 
302.41 – 360 แปลความหมาย การใชก้ลยทุธ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความ

จงรักภกัดีอยูใ่น ระดบัสูงท่ีสุด 
 
การประเมินการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

หรือร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ในประเทศไทย ตามแบบประเมินขา้งตน้นั้น 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเม่ือ กิจการจะตอ้งท าการประเมินโดยการให้คะแนนดว้ยความเป็นจริง 
และเม่ือคะแนนรวมของการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของกิจการ อยู่ในระดบั
ต ่าสุด ถึงปานกลาง กิจการจะตอ้งท าการปรับปรุงกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของ
กิจการเอง โดยการเพิ่มการปฏิบติัของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้าในรายการท่ีมี
คะแนนต ่า ให้มีคะแนนสูงข้ึน หรือในกรณีท่ีคะแนนรวมอยู่ในระดบัสูง กิจการก็จะตอ้งพฒันากล
ยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหมี้คะแนนสูงข้ึนอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะให้ลูกคา้
ของกิจการมีความจงรักภกัดีต่อกิจการมากข้ึน 


