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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมคา้ปลีกคา้ส่งซ่ึงมี
มูลค่าสูงถึง 2.2 ลา้นลา้นบาทในปี 2559 (คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของ GDP ซ่ึงมีมูลค่าเป็น
อนัดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมี ร้อยละ 27.4) และนอกจากนั้นมูลค่าการค้าปลีก
ภายในประเทศมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี 2553 มายงั 2559 ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกนันั้น
อตัราการเติบโตของ GDP มีอตัราท่ีข้ึนๆ ลงๆ แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 1.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1.1 มูลค่าการคา้ปลีกภายในประเทศ 
ท่ีมา: แนวโนม้ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62, ศูนยว์จิยักรุงศรี 

 
 คาดว่าธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ในระยะ 1-3 ปีขา้งหน้า จะมีอตัราการเติบโตต่อเน่ือง 
ผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยภาคท่องเท่ียวและโครงการลงทุน รวมถึง
มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายจากภาครัฐ เป็นสัญญาณบวกหนุนก าลงัซ้ือให้ขยายตวั ประกอบกบัหน้ี
ภาคครัวเรือนท่ีคล่ีคลายและราคาสินคา้เกษตรท่ีกลบัมาเป็นขาข้ึน ท าให้บรรยากาศการใช้จ่ายใน
ประเทศกลบัมาฟ้ืนตวั ผูป้ระกอบการมีแผนขยายการลงทุนเพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ทั้งในกรุงเทพฯและ
เมืองหลกัต่างๆ โดยจะมีสาขาเปิดใหม่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นผลจากการร่วมลงทุนกบั
ต่างชาติ การซ้ือหรือควบรวมกิจการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทยอยเพิ่มช่องทางการคา้
ออนไลน์ในรูปแบบร้านคา้เสมือนจริง (Virtual online shop) เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากกิจการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ท  าให้การแข่งขนัมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ซ่ึงอาจกระทบต่อ
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ตน้ทุนและก าไรของธุรกิจ ซ่ึงสามารถแสดงอตัราการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่แยกตาม
ประเภทของธุรกิจไดด้งัภาพประกอบท่ี 1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1.2 อตัราการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่แยกตามประเภทของธุรกิจ 
ท่ีมา: แนวโนม้ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62, ศูนยว์จิยักรุงศรี 

 
 และเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์/
ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ดิสเคาท์สโตร์ พบว่า การลงทุนในธุรกิจประเภทน้ีท่ีผ่านมีขอ้จ ากดัจากการบงัคบั
ใช้กฎหมายผงัเมืองของทางการโดยในปี 2546 ทางการออกกฎหมายควบคุมเพิ่มเติมท่ีมีความ
เข้มงวดข้ึน ท าให้การลงทุนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตชุมชนเมืองปัจจุบันเกิดได้ยากข้ึน 
ผูป้ระกอบการจึงมีการปรับรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว โดย การลงทุนใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเนน้การลงทุนสาขาท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็กลง และขยายเขตธุรกิจไปยงั
ร้านคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆ อาทิ เทสโก ้โลตสั (Tesco Lotus) ขยายการลงทุนร้าน โลตสั เอ็กซ์เพรส
(Lotus Express) และ ตลาดโลตสั (Talad Lotus) เพื่อจบัตลาดระดบัล่าง ขณะท่ี บ๊ิกซี (Big C) ขยาย
การลงทุนร้าน มินิบ๊ิกซี (Mini Big C) เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน ส่วนการลงทุนสาขาขนาดใหญ่ใน
ต่างจดัหวดัเป็นอีกทางออกหน่ึงของผูป้ระกอบการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขยายการลงทุนในเมือง
รองท่ีเร่ิมมีการขยายตวัของชุมชนเมือง และเมืองศูนยก์ลางภูมิภาคท่ีมีการขยายเส้นทางคมนาคม ซ่ึง
เปิดพื้นท่ีใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลสาขาของซูเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต/
ดิสเคาทส์โตร์ แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 1.3 

Supercenter/Hypermarket/Discount Store 
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ภำพประกอบที่ 1.3 จ  านวนสาของซูเปอร์เซ็นเตอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ดิสเคาทส์โตร์ ในประเทศไทย 

ท่ีมา: แนวโนม้ธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62, ศูนยว์จิยักรุงศรี 
 

ตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่ของประเทศไทยในระยะยาวยงัมีโอกาสเติบโตอีกมากเน่ืองจาก
สัดส่วนทางการตลาดของการคา้ปลีกแบบดั้งเดิมยงัครองตลาดอยู่ถึงคร่ึงหน่ึงของตลาดคา้ปลีก
ทั้งหมด การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคไทยและการเติบโตของจ านวนประชากรในเขตชาน
เมืองก่อให้เกิดโอกาสในการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกเน่ืองจากผูบ้ริโภคสมยัใหม่มีเวลาในการ
จบัจ่ายน้อยลงในขณะท่ีมีความหวงัในความคุม้ค่าท่ีสูงข้ึน ดงันั้นผูใ้ห้บริการคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมี
ความสะดวกครบครันและบริการท่ีเป็นเลิศจึงจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2559) 

ในยคุปัจจุบนัน้ี แมว้า่ Electronic และ E-Commerce หรือการซ้ือขายผา่นออนไลน์ไดเ้ขา้
มามีบทบาทอยา่งมากในสังคมต่างชาติ และไทย ซ่ึงดูเหมือนวา่จะมีผลกระทบต่อกิจการคา้ปลีก แต่
อยา่งไรก็ตาม จากการวิจยัของ IBM และสหพนัธ์คา้ปลีกแห่งชาติ (National Retail Federation: 
NRF) ของสหรัฐอเมริกา และน ามารายงานโดยเวบ็ไซต ์Brand Inside ระบุวา่ Gen Z ประมาณร้อย
ละ 98 ชอบซ้ือสินคา้ในร้านคา้มากกว่าการซ้ือออนไลน์ นอกจากนั้นระบุเพิ่มเติมวา่ร้อยละ 66 จะ
เลือกร้านท่ีมีผลิตภณัฑคุ์ณภาพและมีของพร้อมขายเสมอ ขณะท่ีร้อยละ 65 ให้ความส าคญักบัความ
คุม้ค่าท่ีไดรั้บ ผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่าร้อยละ 52 ของผูบ้ริโภค Gen Z พร้อมจะเปล่ียนความ
จงรักภกัดีจากแบรนดห์น่ึงไปอีกแบรนดห์น่ึงหากคุณภาพของแบรนดไ์ม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการรุกคืบของคา้ปลีกออนไลน์รายใหญ่ Amazon.com ท่ีมีการกา้วออกมาสู่โลกออฟไลน์โดย
การเปิดร้าน Amazon Book Store และ Amazon Go เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (CEO Business, 2560) ผล
การศึกษาของ IBM และ NRF ข้างต้นอาจจะเป็นเพราะว่า ธุรกิจค้าปลีกมีข้อได้เปรียบจาก 
ประสบการณ์ตรง ท่ีไดพ้บปะพูดคุย หรือแมแ้ต่สังเกตศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาเดินห้างฯ 
เพียงแต่วนัน้ีธุรกิจจะตอ้งยกระดบัประสบการณ์การบริการในทุกจุด หรือ Touch Point ของลูกคา้ 
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โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตวัเสริม ไม่ใช่ตวัตั้ง ซ่ึงหลายๆท่านในประเทศไทย มกัจะมองขา้มเร่ืองกล
ยุทธ์พื้นฐานไป เพราะไปมุ่งเน้นกบัเร่ืองเทคโนโลยี แต่นกัวิชาการจากต่างประเทศจะให้แนวคิด
เสมอวา่ เทคโนโลยีเพิ่มอ านาจให้กบักลยุทธ์ ความคิด และผูค้น แต่ไม่ใช่เอาเทคโนโลยีน า เราตอ้ง
เอาลูกคา้น า คนอ่ืนอาจจะบอกวา่เราตอ้งท า Digital First หรือ Mobile First แต่ธุรกิจตอ้งเอาลูกคา้
เป็นอนัดบัแรก หรือ Customer First ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นน้ีก็คือสตาร์บคัส์ ซ่ึงสตาร์บคัส์
ไม่ขายอีคอมเมิร์ซ เพราะประสบการณ์ของสตาร์บคัส์คือการไปซ้ือท่ีสาขา เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ทุก
คนตอ้งท าแอปพลิเคชัน่ แต่สตาร์บคัส์ท าแอปพลิเคชัน่บนมือถือ เพราะเขาตอ้งการให้ประสบการณ์
การใช้บริการของสตาร์บัคส์มันสะดวกข้ึน โดยไม่ต้องพกบตัรสตาร์บคัส์ หรือกรณีท่ีมีความ
ตอ้งการท าเวบ็ไซต์ ก็เพื่อให้คนรู้จกัธุรกิจมากข้ึน เพราะคนใช้เวบ็ไซต์มากข้ึน ก็จะท าให้มีความ
ตอ้งการสูงข้ึน เพราะฉะนั้นการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์ฉลาดมากข้ึนดว้ยการใช ้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็น
การเร่ิมตน้จากการมุ่งเนน้ท่ี ‘ลูกคา้’ ไม่ใช่การใช ้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” และทา้ยท่ีสุดแลว้ธุรกิจคา้
ปลีกจะหาวิธีอยู่รอดได ้เพราะตลาดแต่ละส่วนมีความแตกต่างกนัสูง มีทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีชอบซ้ือ
ของออนไลน์ หาขอ้มูลออนไลน์แล้วไปซ้ือของท่ีร้านคา้ออฟไลน์ ฉะนั้นธุรกิจตอ้งปรับตวัและ
พยายามขยายช่องทางส่ือสารและเข้าถึงลูกค้าในทุกช่องทาง ท่ีส าคัญคือต้องไม่ลืมออกแบบ
ประสบการณ์ท่ีมีความเป็นมนุษย ์ธุรกิจคือความพยายามในการแกปั้ญหาวา่ท าอยา่งไรให้ลูกคา้ของ
เรายงัรู้สึกวา่การใชบ้ริการของเราดีข้ึนและตอบโจทยเ์ขา ธุรกิจตอ้งให้ความส าคญัวา่ก าลงัขายของ
ให้กบัคน ซ่ึงก็จะยอ้นกลบัมาเร่ืองความตอ้งการของคนด้วย เช่น ตอ้งการซ้ือของท่ีถูกลง เร็วข้ึน 
สะดวกข้ึน แลว้เราจะแกปั้ญหาน้ีไดอ้ย่างไร เป็นส่ิงซ่ึงธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งให้ความส าคญั (ปิยพร 
อรุณเกรียงไกร, 2560) 

ดงันั้นส าหรับธุรกิจคา้ปลีก สินคา้ราคาถูกอยา่งเดียวอาจจะไม่เป็นปัจจยัส าคญัในการท่ีจะ
ถูกน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกต่อไป ความสะดวกสบาย ท าเลท่ีตั้งท่ีใกลบ้า้นใกลท่ี้ท างานจึงเป็นอีก
ปัจจยัทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจคา้ปลีกจะตอ้งใหค้วามส าคญั ก็คือ การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ นัน่คือการก าหนดกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นมาก (Levy, M., & Weitz, B. A. ,2007) จึงท าใหเ้กิดธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
ไดแ้ก่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต มีการลงทุนเพื่อกระจายสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงในปัจจุบนัผูป้ระกอบการคา้ปลีกในรูปแบบซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 123 สาขา และเทสโก ้โลตสั ซ่ึงมีทั้งหมด 
128 สาขา เพื่อท่ีจะท าใหร้้านคา้ปลีกของเขาเป็นท่ีหน่ึงในใจของผูบ้ริโภคโดยผูบ้ริโภคจะนึกถึง
ร้านคา้ปลีกนั้นเป็นอนัดบัแรก (Top of Mind) อนัจะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความสะดวกสบายแลว้ยงั
จะสามารถน าไปสู่การท าก าไรท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจคา้ปลีกต่อไป 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่า มีการขยายสาขาของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศมากข้ึน
เร่ือยๆ และตั้งแต่ตน้ปี 2559 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ AEC ดงันั้นธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ จะตอ้งมีการ
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ปรับตวัเพื่อรองรับการเขา้สู่ AEC จึงจ าเป็นท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ต่างๆ จะตอ้งก าหนดกลยุทธ์การ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การจดัการโซ่อุปทาน ท่ีจะท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดี ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ากลยุทธ์การจดัการ
ความสัมพนัธ์กับลูกค้า ท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภกัดี มี
อะไรบา้ง เพื่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย สามารถน าผลการวิจยัน้ี ไปวางแผนเชิงบูรณาการ
เก่ียวกบักลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา น ามาซ่ึงการตั้งขอ้ค าถามท่ีใช้ในการวิจยั 
เร่ือง “กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ในประเทศไทย” ดงัน้ี  

1. การใชก้ลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี 
ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีลกัษณะอยา่งไร   

2. กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีองคป์ระกอบเป็นอยา่งไร 

3. กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย มีอิทธิพลต่อกนัหรือไม่ อยา่งไร 

4. โมเดล “กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

จากค าถามการวิจยั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าการวิจยัเพื่อคน้หา
ค าตอบส าหรับค าถามดงักล่าว ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อส ารวจการใช้กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็นเลิศ
ทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางด้านผลิตภณัฑ์ และความใกล้ชิดกับลูกค้า ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย ตามการรับรู้ของลูกคา้   

2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศ
ไทย 

3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความพึง
พอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 

4. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความพึง
พอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ท่ีมีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
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5. เพื่อพฒันาโมเดลกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีสร้างความจงรักภกัดี 
ของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงแสดงถึง
กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเภทไทย ได้ดงัภาพท่ี ตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างความจงรักภกัดี ไดด้งั
ภาพประกอบท่ี 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
 
จากกรอบแนวคิดการวิจยัแสดงภาพรวมของตวัแปรต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี  

โดยในชุดแรกจะเป็นตวัแปรเหตุ ประกอบดว้ย  ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางด้าน
ผลิตภณัฑ ์และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ ในล าดบัต่อมาจะเป็นตวัแปรส่งผา่น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ และสุดทา้ยจะเป็นตวัแปรผล ไดแ้ก่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีเราตอ้งการจะ
ใหเ้กิดข้ึนนัน่เอง 
 
 
 
องค์ประกอบของตัวแปร 
 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรเหตุ ตวัแปรคัน่กลาง 
และตวัแปรผล ซ่ึงแต่ละตวัแปรแฝงก็จะมีตวัแปรสังเกตไดข้องแต่ละตวัแปรแฝง ดงัน้ี  

1. ตวัแปรเหตุ (cause variables)  

ตวัแปรเหต ุ พอใจราคา 

พอใจระบบการจดัการ 

พอใจสินคา้และบริการ 

พอใจดา้นการสนองความตอ้งการ 

ดา้นพฤติกรรม 

ดา้นทศันคติ 

ดา้นการรับรู้ 

กลยุทธ์กำรจัดกำร
ควำมสัมพันธก์ับ

ลูกค้ำ 

ควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ 

ควำมจงรักภักดี
ของลูกค้ำ 

ความเป็นเลิศ 
ทางการด าเนินงาน 

ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ 

ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

ตวัแปรคัน่กลาง 

H2 

H1 
H1b 

 
 H1a 

 

H1b 

ตวัแปรผล 
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ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรเหตุ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงมี
ตวัแปรสังเกตได ้ประกอบดว้ย ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ และความ
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้  

2. ตวัแปรคัน่กลาง (mediator variable) 
ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรคัน่กลาง ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตไดป้ระกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นราคา ความ
พึงพอใจดา้นระบบการจดัการ ความพึงพอใจด้านมาตรฐานของสินคา้และบริการ และความพึง
พอใจดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

3. ตวัแปรผล (effect variable) 
ตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรผลไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์

เซ็นเตอร์ซ่ึงมีตวัแปรสังเกตไดป้ระกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ และดา้นการรับรู้  
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์การจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ผูว้จิยัได้
ก าหนดสมมติฐานเพื่อหาอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรเหตุ ตวัแปรคัน่กลาง 
และตวัแปรผล ไดด้งัน้ี 

1. สมมติฐำนหลักท่ี 1 (H1) 
กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
1.1. สมมติฐานยอ่ย H1a : กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล

ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.2. สมมติฐานยอ่ย H1b : กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล

ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
1.3. สมมติฐานยอ่ย H1c : กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  มีอิทธิพล

ทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยมีอิทธิพลส่งผา่นความ
พึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์          

2. สมมติฐำนหลักท่ี 2 (H2) 
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ในการใชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั เร่ือง“กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตของ
การวจิยัไว ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้นประชากร และขอบเขตดา้นระยะเวลา มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเร่ืองความจงรักภกัดีของลูกคา้ (customer loyalty) ซ่ึงเป็นตวั

แปรผล โดยมีตวัแปรเหตุ ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และมีตวัแปรคัน่กลาง 
คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นตวัแปรท่ีปรากฏในกรอบแนวคิดของการวจิยั โดย 

1) ตวัแปรกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีวินยัแห่งการสร้าง
คุณค่า ของ Treacy and Wiersema (1996) ซ่ึงมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน ผูน้ า
ทางดา้นผลิตภณัฑ ์และความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ มาเป็นตวัก าหนดกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ 

2) ความพึงพอใจ ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ร้านคา้ปลีก ของ Hokanson (1995) ซ่ึงไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นระบบการ
จดัการ ความพึงพอใจดา้นมาตรฐานของสินคา้และบริการ และความพึงพอใจดา้นความสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ 

3) ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผูว้ิจยัได้ใช้แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ของ Griffin (1995) ซ่ึงไดแ้บ่งการวดัความจงรักภกัดีออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นพฤติกรรม 
มิติดา้นทศันคติ และมิติดา้นการรับรู้ 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากร คือ ลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

และเทสโกโ้ลตสัท่ีมีรูปแบบเป็นซูเปอร์เซ็นเตอร์ เฉพาะลูกคา้ในกรุงเทพ และในจงัหวดัใหญ่หรือ
จงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจดีของแต่ละภาค เท่านั้น นัน่คือ ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคใต ้ไดแ้ก่ 
จงัหวดัสงขลา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา ภาคกลาง ได้แก่ จงัหวดั
สมุทรสาคร 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกค้าซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” มีการก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นการอธิบาย
ความหมายใหเ้ขา้ใจดงัน้ี 

กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว กบัลูกคา้ 
เรียนรู้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยสินคา้ หรือ
บริการท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละคนมากท่ีสุด 

กลยุทธ์กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ หมายถึง  วธีิการกระท าเพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีกบัลูกคา้ 

ลูกค้ำ หมายถึง บุคคลท่ีซ้ือสินคา้หรือมาใชบ้ริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์            
ควำมเป็นเลิศทำงกำรด ำเนินงำน หมายถึง การด าเนินงานท่ีเหนือกวา่หรือไดเ้ปรียบคู่

แข่งขนั 
ผู้น ำทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง การมีสินคา้หรือบริการท่ีเหนือกวา่หรือไดเ้ปรียบคู่

แข่งขนั 
ควำมใกล้ชิดกับลูกค้ำ หมายถึง การเอาใจใส่ดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดี เหนือกวา่หรือ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ หรือยอมรับในสินคา้หรือบริการท่ี

น าเสนอ เน่ืองดว้ยสินคา้หรือบริการนั้น สามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ควำมจงรักภักดีของลูกค้ำ หมายถึง ความผูกพนัของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการท่ีดีของ

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซ่ึงน าไปสู่ความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีจะน าไปสู่การกลบัมาใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ
และไม่คิดท่ีจะเปล่ียนไปใชบ้ริการท่ีซูเปอร์เซ็นเตอร์อ่ืน พร้อมทั้งบอกต่อใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการดว้ย 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือ ไฮเปอร์มำร์เก็ต หมายถึง ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะส าคญั
คือ 1) ขายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ในสถานท่ีเดียวกนั (One stop shopping)  
2) มีความหลากหลายของสินคา้เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีชดัเจน 3) ก าหนดนโยบายราคาดึงดูดใจลูกคา้ 4) 
ใหบ้ริการแบบบริการตนเอง (Self-Service)  5) พื้นท่ีบริการลูกคา้จดัเป็นชั้นเดียว 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ผูว้จิยัคาดวา่จะก่อคุณประโยชน์ไดด้งัน้ี 

1. ไดต้วัแบบ (Model) ท่ีแสดงถึงกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้าง
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
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2. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนเชิงบูรณาการ
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัดา้นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การ
จดัการโซ่อุปทาน เพื่อใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย มากท่ีสุด 

3. กิจการค้าปลีกประเภทอ่ืนๆ เช่น ร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม และสหกรณ์ร้านค้า 
สามารถน าตวัแบบ (Model)กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี ไปปรับใช้
เพื่อประโยชน์ทางการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ 

4. นกัวิชาการและผูส้นใจสามารถน าผลการวิจยัไปศึกษา  และท าการวิจยัเพิ่มเติมใน
กิจการคา้ปลีกประเภทอ่ืนๆได ้ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เป็นตน้ 


