
บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งานวจิยัเร่ือง “กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย” ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อนัจะเป็นท่ีมาของกรอบแนวคิดการวจิยั ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก  
2. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจคา้ปลีก 
4. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
5. ทฤษฏีวนิยัแห่งการสร้างคุณค่า 

5.1 ความเป็นเลิศทางการด าเนินงาน 
5.2 ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ 
5.3 ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

6. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
7. แนวคิดเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
8. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมต่างๆ ท่ีไดท้  าการทบทวน 
10. กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 

ความหมายของธุรกิจค้าปลีก 
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจคา้ปลีก หรือการคา้ปลีกไว ้ในท่ีน้ี

ผูว้จิยัขอน าเสนอเพียงบางส่วน ดงัน้ี 
วารุณี ตนัติวงศว์าณิช. (2552) กล่าววา่ การคา้ปลีก (retailing) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัจาหน่ายสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่า ส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (final 
consumer) เพื่อใชส่้วนตวั ใชใ้นครัวเรือน ไม่ไดใ้ชใ้นทางธุรกิจ ดว้ยการจดัหาสินคา้และบริการ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย แบ่งเป็นหน่วยย่อยหรือทีละหน่วย ให้กบัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (ultimate 
consumer) โดยมีผูค้า้ปลีก (retailer) แสดงบทบาทเป็นคนกลางในการด าเนินกิจกรรมการคา้ปลีก 
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สุณิสา วิลยัรักษ ์และสุกญัญา ไชยชาญ. (2538, หนา้ 198) ไดใ้ห้ความหมายของการคา้
ปลีก วา่ หมายถึง การขายสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยการซ้ือสินคา้นั้นไปเพื่อการบริโภค
ของตนเอง และครอบครัว หรือหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการ
ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพื่อการใชส่้วนตวั 

สุมนา อยูโ่พธ์ิ. (2547, หนา้ 3) ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจคา้ปลีกหรือการคา้ปลีกไวว้่า 
การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ยเพื่อการใชส่้วนตวัไม่ใช่เพื่อธุรกิจ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2546, หนา้ 394-402) ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจคา้ปลีกหรือการคา้
ปลีกไวว้่า การคา้ปลีก หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายผลิตภณัฑ์ให้กบั
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพื่อการใชส่้วนตวัท่ีไม่ใช่เป็นการใชเ้พื่อธุรกิจ 

Barry Berman & Joel R. Evans. (2001, p. 3) ไดใ้ห้ไดค้วามหมายของธุรกิจคา้ปลีกหรือ
การคา้ปลีกไวว้่า การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ และบริการ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพื่อใชส่้วนบุคคล ใชใ้นครอบครัว หรือในครัวเรือน 

Ronald W. Hasty & James Reardon. (1997, p. 10) ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจคา้ปลีก
หรือการคา้ปลีกไวว้า่ การคา้ปลีก หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีออกแบบ เพื่อให้ความพึงพอใจ
แก่ลูกคา้ขั้นสุดทา้ย และรักษาลูกคา้ไวอ้ย่างมีก าไร โดยการใช้โปรแกรมการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

Michael Levy & Barton A. Weitz.  (2001, p. 8) ไดใ้ห้ความหมายของธุรกิจคา้ปลีกหรือ
การคา้ปลีกไวว้า่ การคา้ปลีก หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเพิ่มมูลค่าให้สินคา้และบริการท่ี
ขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเพื่อใชส่้วนตวัหรือใชใ้นครอบครัว 

จากความหมายของนกัวิชาการขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าการคา้ปลีกเป็นการขาย
สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลุกคา้คนสุดทา้ย เพื่อการบริโภคหรืออุปโภคไม่ใช่เพื่อธุรกิจ 

รูปแบบร้านค้าปลีก 
รูปแบบร้านคา้ท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนัมีอยูห่ลากหลายรูปแบบและสามารถจ าแนกได้

หลายลกัษณะ ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงเพียงรูปแบบของร้านคา้ปลีกจ าแนกตามกลยทุธ์การจดัการธุรกิจซ่ึง
แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการคา้แบบดั้งเดิม (tradition trade) และรูปแบบการคา้สมยัใหม่ 
(modern trade) ซ่ึงในแต่ละรูปแบบการคา้สามารถจ าแนกประเภทร้านคา้ได ้ดงัน้ี (สถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย, 2542, หนา้ 61-64) 

1. รูปแบบร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เป็นร้านคา้ในยุคแรกๆ ของกิจการคา้ปลีก ลกัษณะ
ร้านเป็นห้องแถว พื้นท่ีคบัแคบ ไม่มีการตกแต่งร้านมากมาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค
บริโภค การจดัวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่และไม่ทนัสมยั จดัวางตามสะดวกในการหยิบสินค้า 
ร้านคา้ปลีกท่ีจดัอยูใ่นรูปแบบการคา้แบบน้ี ไดแ้ก่ 
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1.1. ร้านคา้ปลีกทัว่ไป เป็นร้านท่ีมีขนาดไม่ใหญ่โต สินคา้มีจ าหน่ายไม่มาก แต่
หลากหลาย เช่น หนงัสือ เคร่ืองเขียน ของใช้ประจ าวนั อาหาร เป็นตน้ ราคาสินคา้ไม่แพง ร้านคา้
ประเภทน้ีส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นชนบทหรือเมืองเล็กๆ 

1.2. ร้านขายของช า เป็นร้านคา้ปลีกท่ีมีอยู่ทัว่ไปทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ หรือเมืองใหญ่ๆ ร้านขายของช าในแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้ม ร้าน
ขายของช าเป็นแหล่งระบายสินคา้ท่ีส าคญัของเศรษฐกิจส่วนรวม เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีใกลผู้บ้ริโภค
มากท่ีสุด 

2. รูปแบบร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ร้านค้าในรูปแบบสมยัใหม่มีทั้ งเป้นร้านขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รูปแบบของร้านคา้มีการออกแบบและจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมู่เพื่อ
ความสวยงามและเป็นระเบียบบริการทนัสมยัเพื่อดึงดูดลูกคา้ใชบริการมากข้ึน ร้านคา้ในลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่ 

2.1. ร้านสรรพาหาร (supermarket) ร้านคา้ปลีกท่ีเนน้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
เป็นสินคา้สดใหม่ โดยเฉพาะอาหารสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้อาหารส าเร็จรูปต่างๆ ตลอดจน
สินคา้จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ชั้นล่างห้างสรรพสินคา้ เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
สินคา้ เช่น ทอ็ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นตน้ 

2.2. หา้งสรรพสินคา้ (department store) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เป็นส่วนรวมสินคา้
ทุกชนิดท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้จ านวนมาก ทุกระดบั ครบวงจร จดัวางสินคา้ แบ่งเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือ เน้นจ าหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองส าอาง รองเทา้ 
กระเป๋า รูปแบบบริหารและจดัการค่อนขา้งซบัซอ้น พนกังานมาก และเนน้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
สร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท างานมีฐานะ อ านาจซ้ือ
สูง ตั้งอยูบ่ริเวณชุมชน หรือศูนยร์วมการคา้ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล ์โรบินสัน พาตา้ เป็นตน้ 

2.3. ร้านสะดวกซ้ือ (convenient store) เป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก จ  าหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัรวมทั้งอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทฟาสต์ฟู๊ด มีสินคา้
หลายชนิด แต่ไม่หลากหลายยีห่อ้และมีจ านวนไม่มาก เนน้การอ านวยความสะดวก ตั้งแต่ท าเลท่ีตั้ง
และเวลาในการให้บริการ ตั้ งอยู่ตามแหล่งท่ีอยู่อาศยัของชุมชน เพื่อบริการลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
บริ เวณใกล้เ คี ยง  ปัจ จุบันมีการ เ ปิดใน ป้ัมน ้ ามัน ต่างๆ  ด้วย  เ ปิดบ ริการ เ ป็น เวลานาน  
เช่น 07.00 - 22.00 นาฬิกา หรือเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ตวัอยา่งร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเวน่ อีเลฟเวน่ 
เอเอม็พีเอม็ แฟมิล่ีมาร์ท เป็นตน้ 

2.4. ร้านคา้ปลีกแบบเน้นสินคา้ราคาถูก (discount store) เป็นร้านคา้ปลีกท่ีน าเอา
แนวคิดของซูเปอร์มาร์เก็ตมาใช ้คือ ไม่มีพนกังานขายดูแล หรือบริการลูกคา้ ผูซ้ื้อตอ้งบริการตนเอง 
โดยร้านคา้จะมีอุปกรณ์ช่วยขาย ไดแ้ก่ ตะกร้า รถเข็น เนน้ขายสินคา้ราคาถูก คุณภาพปานกลาง ไม่
มียีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียง กลุ่มเป้าหมายเป็นผูมี้รายไดร้ะดบักลางถึงต ่า แต่จะมีการขายสินคา้หลายชนิด ไม่
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เฉพาะแต่ขายอาหารเท่านั้น สินคา้ท่ีจ  าหน่ายเป็นกลุ่มสินคา้แบบประหยดั เนน้ราคาถูก มีระบบศูนย์
กระจายสินคา้ (distribution center) ผูผ้ลิตท่ีประสงค์จะวางสินคา้จ าหน่ายในร้านคา้ประเภทน้ี
จะตอ้งไปติดต่อท่ีศูนยจ์ดัซ้ือและแจกจ่าย และตอ้งผา่นกระบวนการบริหารจดัซ้ือและเสียค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ร้านคา้ประเภทน้ีมกัตั้งอยูก่ลางเมืองหรือชานเมือง มีท่ีจอดรถบริการ ปัจจุบนัร้านคา้ปลีกแบบ
เนน้สินคา้ราคาถูก (discount store) ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบหลกั คือ 

2.4.1. ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (supercenter) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ พัฒนาจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินคา้ พื้นท่ีขายประมาณ 10,000 - 20,000 ตารางเมตร เนน้จ าหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีหลากหลายและมีมาก ราคาประหยดั คุณภาพสินค้าดีจนถึงปานกลาง 
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และเทสโก ้โลตสั  

2.4.2. ไฮเปอร์มาร์เก็ต (hypermarket) เป็นร้านคา้ประเภทเดียวกบัซูเปอร์เซ็น
เตอร์ แต่มาจากแนวคิดการคา้ของยุโรป มีขอ้แตกต่างท่ีเล็กน้อย คือ เน้นจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อาหารเป็นหลกั มีอาหารใหเ้ลือกมากมายเป็นพิเศษ และจ าหน่ายสินคา้ประเภทเส้ือผา้เสริมเล็กนอ้ย 
เช่น คาร์ฟูร์ และโอชอง เป็นตน้ 

2.5. แคทิกอร่ี คิลเลอร์ (category killer) เป็นร้านคา้ปลีกจ าหน่ายสินคา้เฉพาะสาย
ผลิตภณัฑ์เดียว แต่หลากหลายยี่ห้อ ขนาด สี จ  าหน่ายในราคาถูก เป้าหมายคือผูบ้ริโภคท่ีสนใจ
สินคา้ เฉพาะดา้น เช่น ร้านพาวเวอร์บาย ออฟฟิศดีโป้ ซูเปอร์สปอร์ต 

2.6. ร้านคา้เฉพาะอย่าง (specialty store) เป็นสินคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายจ านวนจ ากดั 
ไม่ก่ีประเภท อาจ าหน่ายเฉพาะสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ หรือจ าหน่ายสินคา้เพียงส่วนหน่ึงของร้านคา้
ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้ประเภทเดียว เน่ืองจากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายมีไม่ก่ีประเภทจึงสามารถจดัหาสินคา้
แบบแปลกๆ มาจ าหน่าย อาจเป็นสินคา้น าสมยั เช่น มาร์แอนดส์เปนเซอร์ วตัสัน เป็นตน้ 

กลยุทธ์การตลาดส าหรับการค้าปลีก 
ส าหรับกลยทุธ์การตลาดท่ีใชส้ าหรับการคา้ปลีกเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคและท าให้ร้านคา้มีการ

ขายสินคา้มากข้ึนโดย อาศยักลยทุธ์ดงัน้ี (บุริม โอทกานนท,์ 2555) 
1. การสร้างความคบัคัง่ภายในร้าน (traffic building) 

ในส่วนน้ีคือการตอบค าถามท่ีวา่เราจะท าอยา่งไรท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคหนัรู้สึก อยาก
อยูใ่นร้านนานๆ อยากเขา้มาเยี่ยมเยียนจบัจ่ายสินคา้ภายในร้าน ค าตอบก็คือการสร้างการจราจรใน
ร้านให้คบัคัง่ข้ึน เช่นการจดัหน้าร้านท่ีท าให้คนรู้สึกอยากจะแวะเขา้มาไม่ว่าจะใชสี้ของร้าน ป้าย
โฆษณา ป้ายลดราคา ภาพสินคา้ท่ีดูน่าแวะชม เม่ือลูกคา้เขา้มาในร้านก็ตอ้งท าให้คิดถึงส่ิงท่ีท าให้
ผูบ้ริโภครู้สึกสนุก ท่ีจะจบัจ่ายสินคา้ในร้านคา้ของท่าน เช่นการจดัป้ายบอกราคาท่ีดูแลว้สะดุดมา 
หรือมีป้ายแนะน าสินคา้ท่ีชั้นวางสินคา้ การจดัชั้นวางสินคา้ท่ีดูเตะตา หรือการจดัหวัและปลายชั้น
วางสินคา้โดยการวางสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจบัจ่ายใชส้อยบ่อยๆ ในราคาท่ีเตะตา อาจจะถูกกวา่ท่ีอ่ืนหรือ
สินคา้ใหม่ท่ีร้านอ่ืนยงัไม่มีวางขาย  
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2. เพิ่มปริมาณการซ้ือต่อคร้ังใหม้ากข้ึน (transaction building)  
กลยุทธ์ อีกอย่างเป็นการตอบค าถามท่ีว่าจะท าอย่างไรท่ีจะท าให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้

ไดม้าก ข้ึนในแต่ละคร้ัง ส่ิงท่ีร้านน่าจะพิจารณาท าก็เช่นการน าเอาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดคิ้ดวา่จะ 
จงใจซ้ือมาวางตามชั้น เช่นพวกขนม ลูกอม สินคา้พวกน้ีเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้อาจจะคิดไม่ไดคิ้ดวา่จะ
ซ้ือแต่เม่ือขณะเดิน ซ้ือสินคา้เห็นสินคา้เหล่าน้ีแขวนหรือห้อยอยูต่ามชั้นวางสินคา้ ก็รู้สึกถึงความ
จ าเป็นข้ึนมา ก็จะหยิบซ้ือ สินคา้กลุ่มน้ีเราเรียกวา่ สินคา้ดลใจซ้ือ (impulse product) ซ่ึงโดยปกติ
แล้วจะอยู่บริเวณแคชเชียร์เก็บเงิน หรืออาจปิดป้ายสินค้าแนะน าบนชั้นวางสินค้าเพื่อท าให้
ก่อใหเ้กิดผูบ้ริโภค ตอ้งหยดุนานกวา่ปกติในการเลือกซ้ือสินคา้ นอกจากน้ียงัมีวิธีการอ่ืนๆ เช่นการ
ปรับขนาดของตระกร้าให้ใหญ่ข้ึน บางคร้ังส่ิงเหล่าน้ีร้านคา้ตอ้งทดลองท าดู ถา้ส่ิงไหนไม่ประสบ
ความส าเร็จก็ใหล้องเปล่ียนไปเป็นในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายคือเม่ือลูกคา้มาจ่ายเงินค่าเฉล่ียใน
การซ้ือสินคา้ต่อคร้ังจะตอ้งมากข้ึน 

3. ขายสินคา้ท่ีก าไรต่อสินคา้ใหม้ากข้ึน (profit generating)  
การจดัพื้นท่ีบนชั้นวางของนั้นตอ้งพิจารณาให้ดีดว้ยวา่กาไรท่ีเกิดข้ึนต่อ พื้นท่ีนั้นมา

สัดส่วนเป็นเท่าไร คิดง่ายๆ จากมุมมองกวา้งๆ ก็คือการเก็บขอ้มูลและถามตวัเองวา่ชั้นวางสินคา้
ในช่วงไหนท่ีท าก าไรใหก้บั ร้านคา้มากท่ีสุด และชั้นไหนก าไรนอ้ยท่ีสุด และลองพิจารณาชั้นวางท่ี
ท าก าไรนอ้ยวา่จะปรับเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไรถึงจะ สามารถท าก าไรไดม้ากข้ึน สินคา้ตวัใดควรอยู่
ในระดบัชั้นใด หลกัการง่ายๆ คือสินคา้ท่ีอยูร่ะดบัสายตานั้นควรจะเป็นสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุด หากเรา
จดัสินคา้ท่ีขายไดดี้ๆ ไปไวด้า้นล่าง โอกาสท าก าไรนั้นก็จะมีนอ้ยลง 

4. สร้างกระแสเงินสด (cash generating) 
กลยุทธ์ อีกประการหน่ึงท่ีจะท าให้ร้านคา้อยู่รอดไดคื้อการขายเงินสด โดยเฉพาะ

ร้านเล็กๆนั้นการซ้ือขายด้วยเงินสดนั้นท าให้สภาพคล่องมีมากและมีปัญหาน้อยลงเร่ืองเงิน
หมุนเวยีน ดงันั้นอยา่พยายามออกบตัรเครดิตร้านคา้นะ เก็บเงินสดดีท่ีสุด 

5. สร้างภาพลกัษณ์ในใจผูบ้ริโภค (image enhancing) 
บางคร้ังเวลาผูบ้ริโภคมาจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีร้านเรานั้นเขาไม่ไดเ้ขา้มาแต่ ซ้ือสินคา้

อย่างเดียว เขาซ้ือความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อร้านคา้ของท่านดว้ย ดงันั้นร้านคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์เด่นชดัก็มี
แนวโน้มว่าจะมีลูกคา้เขา้มาซ้ือหาสินค้ามากกว่าร้านท่ีผูบ้ริโภคสับสนไม่ไวใ้จ เช่นถ้าร้านมี
ภาพลกัษณ์ของความซ่ือสัตยไ์ม่เอาเปรียบ และเนน้ย  ้า ท าเร่ืองเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ส่ิงน้ีจะเป็น 
กลยุทธ์ท่ีท าให้ท่านสามารถยืนอยู่ในใจผูบ้ริโภคไดน้าน รูปแบบอ่ืนของการสร้างภาพลกัษณ์เช่น 
เป็นร้านท่ีมีสินคา้หมวดเคร่ืองปรุงรสครบครัน หรือร้านคา้ท่ีบริการรวดเร็ว ร้านคา้ท่ีมีสินคา้น าเขา้
หลากหลายเป็นตน้ 
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6. สร้างความต่ืนตาต่ืนใจในร้านคา้ (excitement creating) 
ร้านคา้ตอ้งคิดวา่จะสามารถท าอย่างไรถึงจะสามารถท าให้ผูบ้ริโภคเขา้มาจบัจ่ายใช้

สอยในร้านรู้สึกต่ืนเตน้อยากแวะมา เราจะปรับร้านของเราใหดู้น่าต่ืนเตน้ไดอ้ยา่งไร วิธีการเช่น การ
จดัวางสินคา้ใหเ้ป็นมีสีสัน มีรูปแบบของร้านท่ีดูแปลกตา การท าให้ร้านคา้ดูสวา่งน่าเดิน การมีภาพ
หรือเสียงในร้านคา้ ความหลากหลายของสินคา้ท่ีจ  าเป็นซ่ึงไม่มีในร้านอ่ืน หรือรถเข็นหรือตระกร้า
ซ้ือสินคา้ท่ีแปลกตา 

7. ปกป้องจุดขายสินคา้ของเรา (turf defending)  
ในกรณีท่ีร้านเราเด่นในเร่ืองสินคา้หมวดใดหมวดหน่ึงในใจผูบ้ริโภคนั้นเราตอ้ง 

พยายามรักษาไวใ้ห้ได้ ซ่ึงการปกป้องจุดขายนั้นแค่คิดในเชิงตรรกะนั้นก็ยงัไม่พอเพียง ตอ้งท าการ
ส ารวจตลาดร้านคา้อ่ืนๆ ดว้ย วา่มีใครท่ีเร่ิมกา้วเขา้ขายสินคา้แบบเดียวกบัเรามากข้ึน อาจจะตอ้ง
ออกไปดูร้านคา้อ่ืนๆ ดว้ย อย่างเช่นร้านดงัในเร่ืองกลุ่มสินคา้ยาสระผมเน่ืองจากมียอดขายท่ีมาก 
และมีความหลากหลายของยี่ห้อและขนาด เราก็ตอ้งพยายามปกป้องจุดน้ีไวใ้ห้ได ้เพราะหากสินคา้
ในหมวดน้ีขายดี บางคร้ังคู่แข่งก็จอ้งท่ีจะเลียนแบบสินคา้ของเราทนัทีเพราะคู่แข่งเห็นว่าอยู่ใน
ความนิยมของผูบ้ริโภค ดงันั้นงานปกป้องจุดขายของร้านนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย หากคู่แข่งตามทนัและ
แยง่ชิงไป ร้านเราอาจจะกลายเป็นร้านเคยดงัไปเลยก็ได ้ 

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีก  
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปตลอดจนการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินธุรกิจ ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกเป็นเป็นหลกั ท าให้เกิดการแข่งขนัเพื่อช่วงชิง
มูลค่าตลาดท่ีมีอยูอ่ยา่งมหาศาล เป็นผลให้การด าเนินการธุรกิจของการคา้ปลีก เปล่ียนไป แนวโนม้
ของการคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และคา้ปลีก สมยัใหม่ ในอนาคตมีดงัน้ี (สัญญต์รา จดจ า, 2556) 

1. นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในธุรกิจคา้ปลีกมากข้ึน ธุรกิจคา้ปลีกเป็นภาคธุรกิจท่ีมี
ความส าคญัเน่ืองจากเป็นตวัสะท้อนถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมในประเทศ อนาคตเม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุนมากข้ึน การแข่งขนัในธุรกิจ
ค้าปลีกจะทวีความรุนแรงมากข้ึนอีก เน่ืองจากจะมีคู่แข่งรายใหม่จากต่างประเทศ เช่น ห้าง
วอลมาร์ท (Wal Mart) ห้างเมโทรอยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริโภคจะไดป้ระโยชน์จากการแข่งขนัดงักล่าว 
คือ ไดซ้ื้อสินคา้และบริการในราคาต ่า และมีทางเลือกในการตดัสินใจเพิ่มข้ึน 

2. ธุรกิจค้าปลีกดั้ งเดิมหรือร้านโชห่วยมีแนวโน้มจะลดลงเป็นล าดับ จากสาเหตุ
ประการแรก คือการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยโดยร้านคา้ปลีกแบบเน้นสินคา้ราคาถูก 
(discount store) และร้านสะดวกซ้ือ (convenient store) ประการท่ีสอง คือ การไม่ปรับตวัเพื่อให้ทนั
กับการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างธุรกิจค้าปลีก ประการท่ีสาม คือ รสนิยมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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3. ธุรกิจคา้ปลีกโดยนักลงทุนต่างชาติน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท าธุรกิจ
แบบใหม่มากข้ึน อาทิ การใชค้อมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต ในการบริหารจดัการ การน าโลจิสติกส์
ดา้นการขนส่งมาใช้มากข้ึน การจดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัผ่านศูนยก์ระจายสินคา้ (distribution 
center : DC) รวมทั้งการกา้วไปสู่การท าธุรกิจคา้ปลีกบนการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
หรือ การซ้ือขายผ่านระบบส่ือสารหรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แมจ้ะอยู่ในระยะเร่ิมตน้และตอ้งมี
การออกกฎหมายรองรับ แต่ในระยะต่อไปธุรกรรมน้ีจะมีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้กบั
ธุรกิจ และเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการ 

4. แต่ละธุรกิจคา้ปลีกต่างปรับตวั เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั อาทิ การผลิต
สินคา้ Own Brand หรือ House Brand มาก ข้ึน เพื่อให้ราคาสินคา้ต ่าสุดการขยายเวลาเปิด-ปิด
บริการ แบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน รวมทั้งเร่งขยายสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

5. ผูค้า้ปลีกร้องรัฐออกกฎหมายคุม้ครองผูป้ระกอบการรายยอ่ย สถานการณ์การแข่งขนั
ธุรกิจคา้ปลีกรุนแรงมากข้ึน ผูป้ระกอบการไทย จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเขา้ดูแล และแกไ้ขปัญหา
เหมือนเช่นในต่างประเทศ อาทิเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์ เยอรมนี ญ่ีปุ่นอินโดนีเซีย 
หรือเดนมาร์ก ฯ ซ่ึงต่างมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายย่อยท้องถ่ิน โดยการ
ก าหนดโซนท่ีตั้ง ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดท าการ และการตั้งราคาจ าหน่ายท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัราคา
ตน้ทุน เป็นตน้ 
 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
                 ความหมายของซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
                 มีผูใ้หนิ้ยามของซูเปอร์มาร์เก็ต ไวห้ลายท่านดงัน้ี 
                 Cox, Roger. & Brittain, Paul. (2004, p. 16) กล่าววา่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีการขายสินคา้ 
อุปโภคและบริโภค ราคาของสินคา้เช่นเดียวกบัราคาตามทอ้งตลาดทัว่ไป มีการใช้กลยุทธ์การ
บริการและการตลาดมีขนาดพื้นท่ีการขายสินคา้มากกวา่ 50,000 ตารางฟุต มีลานจอดรถ                   
                Michael Levy & Barton A. Weitz. (2010) กล่าววา่ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ขายสินคา้เนน้ราคา
ถูกแบบ discount store และการขายสินคา้สินคา้ใชใ้นชีวิตประจ าวนั และประเภทอาหาร รวมถึงมี
การบริการต่างๆ เช่น ท่ีรับประทานอาหาร จุดช าระเงิน ไปรษณีย ์ซ่ึงเป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่มี
พื้นท่ีประมาณ 85,000 ตารางฟุต  
              จากผูใ้ห้นิยามทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจาก
ซูเปอร์มาเก็ต แต่ไม่ไดข้ายเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารอยา่งเดียว ขายสินคา้หลายประเภทและมีการ
ใหบ้ริการดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมาท่ีสถานท่ีแห่งเดียวแต่
สามารถซ้ือสินคา้หรือบริการไดห้ลายอยา่ง (one stop shopping) ซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ จึงประกอบดว้ย
ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหน่ึง และอีกประมาณร้อยละ 20-30 จะขายสินคา้ในครัวเรือน และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
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เส้ือผา้ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นตน้ แต่จะไม่พิถีพิถนัมากและสามารถตอบสนองพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดีตวัอยา่ง ปัจจุบนัน้ีผูป้ระกอบการซูเปอร์เซ็นตเ์ตอร์ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บ๊ิก
ซี และเทสโก ้โลตสั  
 ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า
ส าหรับการคา้ปลีก ร้านคา้ปลีกเกือบทุกประเภทท่ีมีลกัษณะตั้งแยกออกมาโดยล าพงั (stand-alone) 
ถูกผูบ้ริโภคทอดทิ้งจนตอ้งหนัไปซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการจากซูเปอร์เซ็นเตอร์แทน ธุรกิจต่างๆ หนั
ไปจบัมือเป็นพนัธมิตรกบัซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม่ือขยายสาขาเปิดใหม่ในท่ีใดเครือข่ายของสาขาธุรกิจ
นั้นจะเปิดร้านคา้ตามไปด้วยจนกลายเป็นพนัธมิตรเครือข่ายธุรกิจท่ีแน่นแฟ้นมัน่คง และยึดกุม
ธุรกิจคา้ปลีกไวไ้ดเ้กือบทั้งหมด ซูเปอร์เซ็นเตอร์เหล่าน้ีไดส้ร้างนวตักรรมใหม่ๆส าหรับการคา้ปลีก 
โดยอาศัยทุนท่ีเหนือกว่าขยายตวัยึดท าเลธุรกิจต่างๆท่ีดีๆ ไวไ้ด้เกือบทั้ งหมด สร้างเครือข่าย
พนัธมิตรธุรกิจคา้ปลีกจนกลายเป็นสูตรส าเร็จของการคา้ปลีกสมยัใหม่ในปัจจุบนั             
 
 ผู้ประกอบการซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย 
                  ผูป้ระกอบการคา้ปลีกในรูปแบบซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ และเทสโก ้โลตสั 
                     1. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
                        บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด าเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์ 
เซ็นเตอร์" ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ภายใตก้ารบริหารงานโดย บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับ๊ิกซีแบ่งเป็น บ๊ิกซี จมัโบ ้จ านวน 3 สาขา บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า จ  านวน 
16 สาขา บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ านวน 104 สาขา รวมเป็นสาขาเปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 123 สาขา แยก
เป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 สาขา สาขาในต่างจงัหวดั 73 สาขา 
                       ช่ือของ "บ๊ิกซี" สะทอ้นถึงปัจจยัท่ีเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจของบ๊ิกซี รวมทั้งยงั
เป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเร็จของบ๊ิกซีอีกดว้ย 
                       "บ๊ิก" (Big) หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ส าหรับลูกคา้ และยงัครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของสินคา้ท่ีบ๊ิกซีคดัสรรมา
จ าหน่าย โดยบ๊ิกซีมีสินคา้มากกวา่ 100,000 รายการ เพื่อตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ 
                        "ซี" (C) หมายถึง ลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนบ๊ิกซีดว้ยดีเสมอมา 
                        ดว้ยบุคลากรมากกวา่ 16,000 คน บ๊ิกซีพร้อมมอบประสบการณ์ในการจบัจ่ายสินคา้
ท่ีสนุกสนานในราคาประหยดัท่ามกลางบรรยากาศการซ้ือสินคา้ท่ีสะดวกสบาย ภายใตป้รัชญาท่ี
มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บ๊ิกซียงัมีบริการท่ีหลากหลายและแตกต่างเพื่อให้
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการไดส้ัมผสัประสบการณ์การซ้ือสินคา้แบบครบวงจร ณ จุดเดียว (one stop 
shopping) อีกดว้ย (ขอ้มูลบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เวบ็ไซต,์ 2561) 



19 

 

1.1 ประวติั 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์มีความเป็นมาและพฒันาการดงัน้ี (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี, เวบ็ไซต,์ 2561) บ๊ิกซี เกิดจากความคิดกลุ่มคา้ปลีกในเครือเซ็นทรัลและเครืออิมพีเรียลเม่ือ พ.ศ. 
2536 โดยไดท้  าการก่อตั้งบริษทั เซ็นทรัล ซูเปอร์สโตร์ จ  ากดัข้ึนมา และไดท้  าการเปิดสาขาแรกบน
ถนนแจง้วฒันะ ในปี พ.ศ. 2537 และก็ได้ท  าการเปล่ียนช่ือเป็นบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในปี พ.ศ. 
2538 แต่ต่อมาจนกระทัง่ถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 บริษทั Casino Guichard-Perrachon 
ผูป้ระกอบการค้าปลีกอนัดับสองของฝร่ังเศส ได้เข้ามาเพิ่มทุนและก็กลายเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน  
พ.ศ. 2542 
                                การซ้ือกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
Casino Guichard-Perrachon หรือกลุ่มคาสิโน ไดช้นะการประมูลกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย ดว้ย
ราคาซ้ือขาย 686 ลา้นยโูร โดยมีธนาคารดอยซ์แบงก ์เป็นท่ีปรึกษา ทั้งน้ีบริษทัดงักล่าวถือหุ้นบริษทั 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย และ 2 บริษทัจะรวมตวักนั และส่งผลให้สาขาของบ๊ิกซีเพิ่ม
เป็น 105 สาขา จาก 60 สาขา คิดเป็นมูลค่า 35,500 ลา้นบาท และมีผลท าให้ตลาดคา้ปลีกในประเทศ
ไทยเหลือเพียง 2 เจา้ใหญ่เท่านั้น ไดแ้ก่ เทสโก ้โลตสั และบ๊ิกซี ซ่ึงกิจการก็ไดค้วบรวมกนัเสร็จส้ิน
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และใน พ.ศ. 2556 บ๊ิกซีไดท้  าการปรับปรุงห้างคาร์ฟูร์จ  านวนทั้งหมด 
41 สาขาใหก้ลายเป็นบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 25 สาขา, บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า 15 สาขา, บ๊ิกซี จมัโบ ้1 สาขา
ซ่ึงเป็นสาขาทดลองตลาด และยงัได้ปรับปรุงร้านคาร์ฟูร์ มาร์เก็ต 18 สาขา รวมถึงรีแบรนด์บ๊ิกซี 
จูเนียร์ใหเ้ป็น บ๊ิกซี มาร์เก็ต และปรับปรุงร้านคาร์ฟูร์ ซิต้ี เป็น มินิบ๊ิกซี ครบทุกสาขาแลว้ 
                               และเพื่อเป็นการจดจ าแบรนด์คาร์ฟูร์เดิม บ๊ิกซีไดก้ าหนดแบรนด์และรูปแบบ
สาขาใหม่ท่ีจะมาใช้แทนคาร์ฟูร์คือ บ๊ิกซี เอ็กซ์ตร้า ซ่ึงเป็นการน าเอาจุดเด่นในด้านการคดัสรร
สินคา้จากทุกมุมโลก และการบริการท่ีเป็นเลิศของคาร์ฟูร์ มารวมกบัราคาคุณภาพของบ๊ิกซี ซ่ึงกรณี
น้ี เป็นการศึกษาการให้บริการของ เอ็กซ์ตร้า ท่ีเป็นแบรนด์ไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศบราซิล และ
เป็น 1 ในสมาชิกของกลุ่มคาสิโน และก็ไดน้ ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบักบั บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า นัน่เอง 
                             อยา่งไรก็ตาม ในจ านวนสาขาทั้งหมด บ๊ิกซี ยงัไดปิ้ดสาขาคาร์ฟูร์ไปจ านวนหน่ึง
ดว้ย โดยส่วนใหญ่สาขาท่ีปิดไป เป็นสาขาท่ีท าเลไม่เหมาะสม สาขาซ ้ าซ้อน หรือหมดสัญญาเช่า
ท่ีดิน ซ่ึงบ๊ิกซีก็ไดก่้อสร้างสาขาเพื่อเป็นการทดแทนเอาไวด้ว้ย 
                            การขายกิจการให้กลุ่มทีซีซีแลนด์และกลุ่มเซ็นทรัล ใน พ.ศ. 2559 บ๊ิกซีได้ส่ง
หนงัสือแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่กลุ่มคาสิโนไดข้ายหุ้นท่ีถืออยูใ่นบ๊ิกซีทั้งหมด
ให้กบั บริษทั ทีซีซี กรุ๊ป จ ากดั ของนายเจริญ สิริวฒันาภกัดี หลงัจากเปิดการประมูลกิจการทั้งใน
ไทย ลาว และเวยีดนาม เพื่อน าเงินทุนไปช าระหน้ีสินของบริษทั โดยมีกลุ่มเซ็นทรัล และทีซีซีกรุ๊ป
เป็นผูเ้ขา้ประมูล โดยการซ้ือขายหุ้นได้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ท  าให้บ๊ิกซี 
กลายเป็นกิจการคา้ปลีกของคนไทยโดยสมบูรณ์ และบ๊ิกซีไดมี้การปรับแผนการด าเนินการโดยโอน
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ส่วนผลิตสินคา้ตวัเองไปอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบีเจซี เนน้ท าตลาดสินคา้บีเจซีมากข้ึน น าร้านคา้ใน
เครือทีซีซีมาเปิดใหบ้ริการ รวมถึงขยายสาขาในศูนยก์ารคา้ของกลุ่มทีซีซี เช่นพนัทิปเชียงใหม่ เป็น
ตน้ 
                          อย่างไรก็ตามทีซีซีกรุ๊ปไดสิ้ทธ์ิการบริหารเฉพาะสาขาในประเทศไทยเพียงอย่าง
เดียว ในขณะท่ีสาขาท่ีเวียดนาม 34 สาขา ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษทั เซ็นทรัล
ออนไลน์ (ซีโอแอล) จ ากดั (มหาชน) หรือออฟฟิศเมท ภายใตก้ารดูแลของกลุ่มเซ็นทรัลเวียดนาม
อีกทีหน่ึง ซ่ึงภายหลงัออฟฟิศเมทได้ปรับแผนการบริหาร โดยโยกส่วนไฮเปอร์มาร์เก็ตให้กลุ่ม
เหงียนคิมในเวียดนามเป็นผูบ้ริหาร แต่ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตไดใ้ห้กลุ่มเซ็นทรัลเวียดนามเป็นผูดู้แล
แทน 
                         1.2 ธุรกิจของบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ขอ้มูลบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, เวบ็ไซต,์ 
2561) 
                               ธุรกิจของบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ประกอบดว้ย 
                               1) ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
                                   พื้นท่ีส่วนใหญ่ในห้างบ๊ิกซีจะเป็นพื้นท่ีส าหรับจดัจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคท่ีมีคุณภาพและราคาประหยดั โดยแบ่งหมวดสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
                                    - อาหารสด: จ าหน่ายเน้ือสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด อาหารทั้งแบบ
พร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน อาหารแช่แขง็ ผลิตภณัฑน์ม เบเกอร่ี และเคร่ืองเทศต่างๆ 
                                    - อาหารแห้ง: จ  าหน่ายเคร่ืองปรุงอาหาร เคร่ืองด่ืม น ้ าอดัลม สุรา ขนมขบ
เค้ียว ผลิตภณัฑข์องใชส่้วนตวั ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด อาหารสัตว ์และอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียง 
                                     - เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย: จ  าหน่ายเส้ือผา้และเคร่ืองตกแต่งส าหรับบุรุษ 
สตรี เด็ก และทารก รวมถึงรองเทา้ และกระเป๋าดว้ย 
                                    - เคร่ืองใช้ไฟฟ้า: จ  าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นหลากชนิด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าส าหรับงานครัว เคร่ืองเสียง เทป ซีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 
                                     - อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน: จ  าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว 
เคร่ืองใช้พลาสติก ของตกแต่งบา้น เคร่ืองนอน อุปกรณ์ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาบา้น อุปกรณ์
ประดบัยนต ์อุปกรณ์กีฬา และของเล่นต่างๆ 
                                2) ธุรกิจทาวน์เซ็นเตอร์  
                                     ทาวเซ็นเตอร์ หรือบริการให้เช่าพื้นท่ีทั้งภายในและภายนอกอาคารของ
ห้างบ๊ิกซีแก่ผูป้ระกอบการเพื่อเขา้มาท าธุรกิจในบ๊ิกซี ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง
จากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในบ๊ิกซี เพื่อให้ลูกคา้บ๊ิกซีไดพ้บกบัความหลากหลายในการให้บริการ และยงั
เป็นการสร้างทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการท่ีครบวงจรยิง่ข้ึน 
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                                    ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาเช่าพื้นท่ีในบ๊ิกซีส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
หลกั ดงัน้ี 
                                      - อาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านอาหารแฟรนไชส์ ศูนยอ์าหาร 
                                      - บนัเทิง ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และลานเล่นส าหรับเด็ก 
                                      - ร้ าน เฉพาะอย่า ง  ได้แ ก่  ร้ านหนัง สือ  ร้ าน เ ส้ื อผ้า  ร้ านจ าหน่าย
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ ร้านขายยา 
                                      - บริการ ไดแ้ก่ ธนาคาร ร้านซกัแหง้ ร้านเสริมสวย ร้านเปล่ียนอะไหล่
รถยนต ์ 
                                3) ธุรกิจร้านมินิบ๊ิกซี 
                                     มินิบ๊ิกซี คือ ร้านสะดวกซ้ือ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายใตก้าร
บริหารของบ๊ิกซี จ  าหน่ายสินคา้ท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวนั รวมทั้งเน้ือสัตว ์ผกัและผลไมส้ด 
โดยร้านมินิบ๊ิกซีจะตั้งอยูใ่นท าเลกลางยา่นชุมชน ใหใ้กลก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
                                4) ธุรกิจร้านยา เพรียว 
                                    เพรียว คือ ศูนยร์วมผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตอบสนองทุกความ
ตอ้งการของไลฟ์สไตล์ โดยมีทีมท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค  าแนะน าอย่างใกลชิ้ด เพรียวคดัสรร
ผลิตภณัฑ์คุณภาพดีกวา่ 3,000 รายการ มาวางจ าหน่าย อาทิ สินคา้ประเภทยาภายใตก้ารดูแลของ
เภสัชกร ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรจากธรรมชาติ เคร่ืองส าอาง และสินคา้เคร่ืองใชส่้วนตวั 
เป็นตน้ 

3. เทสโก้ โลตัส 
เทสโก ้โลตสั เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ด าเนินการตั้งแต่ปี 2537 เดิม

ใช้ช่ือวา่ โลตสั ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยเครือเจริญโภคภณัฑ์ ในนามของบริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่
ซิสเทม จ ากดั เปิดให้บริการสาขาแรกท่ีซีคอนสแควร์ เครือเจริญโภคภณัฑ์ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กบั
กลุ่มเทสโกเ้ม่ือปี พ.ศ. 2541 ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติจากสหราชอาณาจกัร ซ่ึงเป็นท่ีมาให้
เกิดการควบรวมช่ือเป็น เทสโกโ้ลตสั ในปัจจุบนั โดย เทสโกโ้ลตสัในปัจจุบนั ไดมี้การแบ่งรูปแบบ
ตามขนาด และวถีิชีวติของแต่ละทอ้งท่ี (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เวบ็ไซต,์ 2561) 
                         2.1 ประวติั 

เทสโก ้โลตสัมีความเป็นมาและพฒันาการดงัน้ี (เทสโก ้โลตสั, เวบ็ไซต,์ 2561) 
                                - 2537 จุดเร่ิมตน้ : โลตสั ซูเปอร์ เซ็นเตอร์สาขาซีคอนแสควร์  
                                  โลตสั ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแรก ท่ีศูนยส์รรพสินคา้ซีคอนแสควร์ ถนนศรี
นครินทร์ ไดเ้ปิดใหบ้ริการคร้ังแรกในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2537 ถือไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีท าให้
มี เทสโก ้โลตสั จนถึงทุกวนัน้ี 
                               - 2538 ดิสเคานต ์สโตร์ แห่งแรก 
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                               โลตสั สาขามหาชยั เร่ิมเปิดใหบ้ริการวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2538 โดยมี
จุดประสงคห์ลกัเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑร์าคายอ่มเยาว ์ใหก้บัลูกคา้ 
                             - 2539 ก าเนิดศูนยก์ระจายสินคา้ : ดีซี วงันอ้ย 
                               ศูนยก์ระจายสินคา้ หรือ ดีซีวงันอ้ย เกิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจใน
อนาคต ซ่ึงใชเ้งินลงทุนในการก่อสร้างและพฒันาถึงกวา่ 3,000 ลา้นบาท ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเวลานั้น 
                            - 2541 การเปล่ียนแปลงสู่ เทสโก ้โลตสั 
                              หลงัจากวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 เทสโก ้โลตสัไดร่้วมลงทุนระหวา่ง
กลุ่มเทสโก ้ผูค้า้ปลีกชั้นน าในสหราชอาณาจกัร กบักลุ่มซีพี และตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา 
เทสโก ้โลตสั ก็เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยผา่นทางเงินลงทุนเพื่อการก่อสร้าง
และด าเนินธุรกิจ 
                             - 2544 เอก็ซ์เพรสแห่งแรก : สาขารามอินทรา 
                               เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์เพรส เปิดใหบ้ริการท่ีรามอินทราเป็นสาขาแรกในวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2544 เม่ือมอบอ านวยความสะดวก ในการซ้ือสินคา้ คุณภาพใหก้บัลูกคา้ในชุมชน 
                             - 2546 โรลแบค็ ผลิตภณัฑคุ์ณภาพในราคายอ่มเยา 
                               โรลแบค็ ถูกลงกวา่เดิม เกิดข้ึนเพื่อมอบสินคา้คุณภาพในราคายอ่มเยาใหก้บั
ลูกคา้ซ่ึงโปรแกรมน้ีช่วยใหลู้กคา้ประหยดัเงินไดเ้กือบ 5,000 ลา้นบาท นบัตั้งแต่ปี 2546 
เป็นตน้มา 

- 2547 บตัรเครดิต เทสโก ้วซ่ีา การ์ดเปิดตวัอาคารอนุรักษพ์ลงังานแห่งแรก 
                               บตัรเครดิต เทสโก ้วซ่ีา การ์ด อยูภ่ายใตแ้นวคิด “ตอบรับกบัทุกวนัของชีวติ” 
ตอบสนองต่อทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นในชีวติประจ าวนัของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง ในตอนเร่ิมตน้บตัรเครดิต เทส
โก ้วซ่ีา การ์ด สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะใน เทสโก ้โลตสั เท่านั้นซ่ึงต่อมาก็ไดรั้บการตอบรับท่ีดีเยีย่มจาก
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ ท าใหปั้จจุบนั บตัรเครดิต เทสโก ้วซ่ีา การ์ด จึงสามารถใชจ่้ายท่ีใดก็ไดพ้ร้อมทั้ง
มอบสิทธิประโยชน์อยา่งมาก  
                               ในปี 2547 ยงัมีการเปิดตวั อาคารอนุรักษพ์ลงังาน (กรีนสโตร์) แห่งแรกท่ีสาขา
พระราม 1 ดว้ยเงินลงทุนในการก่อสร้างกวา่ 1,000 ลา้นบาท เพื่อความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผา่น
ทางการน านวตักรรมท่ีช่วยประหยดัพลงังานมาใช ้เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลบ์นหลงัคา เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
                               - 2549 เร่ิมโครงการคืนก าไรสู่สังคม 
                                 ปฏิญญาดา้นชุมชน หรือ การคืนก าไรสู่สังคม ถือเป็นหน่ึงนโยบายหลกัในการ
ด าเนินธุรกิจของ เทสโก ้โลตสั โดยด าเนินการผา่นโครงการน าร่อง 2 โครงการหลกั ไดแ้ก่ 
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“โครงการ สุขภาพดี ชีวิตดี กบั เทสโก ้โลตสั” ท่ีส่งเสริมใหค้นไทยมีสุขภาพกายใจท่ีดี และ
โครงการ “๙ ลา้นกลา้ ๘๐ พรรษามหามงคล” ซ่ึงเป็นโครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟู อุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ รวมถึงปลุกจิตส านึกใส่ใจส่ิงแวดลอ้มใหเ้ยาวชนไทย 
                                นอกจากนั้น ศูนยก์ระจายสินคา้แห่งท่ี 2 ไดเ้กิดข้ึนท่ีบางบวัทอง ในเดือน
ตุลาคม 2549 ดว้ยเงินลงทุนก่อสร้าง 751 ลา้นบาท เพื่อ รองรับการพฒันาร้านคา้เอก็ซ์เพรสและ
ตลาด ซ่ึงพร้อมดว้ยระบบปฏิบติัการระดบัสากล เช่น ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั (Warehouse 
Management System) ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศไทย 
                              - 2550 เปิดตวันิยาม 
                                เปิดตวัเคร่ืองหมายการคา้ใหม่ของ เทสโก ้โลตสั เพื่อปรับปรุงภาพลกัษณ์ใหมี้
ความทนัสมยัมากข้ึน และมีเอกลกัษณ์ในระดบัสากลท่ียงัคงความเป็นไทยไดอ้ยา่งชดัเจนพร้อมกบั
เปิดตวันิยาม “เราใส่ใจคุณ” ซ่ึงเป็นปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ และใช ้
ถ่ายทอดความรู้สึกท่ี เทสโก ้โลตสั มีใหก้บัลูกคา้ พนกังาน และชุมชน 
                                 นอกจากน้ี ปี 2550 ยงัเป็นปีท่ี เทสโก ้โลตสั เปล่ียนมาใช ้น ้ามนัไบโอดีเซล
ส าหรับรถขนส่งและอุปกรณ์ขนยา้ยต่างๆ ทั้งระบบ เป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทย 
                                - 2551 ศูนยก์ระจายสินคา้สามโคก 
                                  ศูนยก์ระจายสินคา้สามโคก ซ่ึงเป็นศูนยก์ระจายสินคา้แห่งท่ี 3 ของ เทสโก ้
โลตสั เปิดด าเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2551 โดยใชร้ะบบปฏิบติัการท่ีน าสมยั ได้
มาตรฐานสากล และยงัใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการด าเนินงาน
ไดถึ้งร้อยละ 20 เม่ือเปรียบเทียบกบัศูนยก์รจายสินคา้วงันอ้ย 
                                  มีการเปิดตวั ศาลายา กรีนสโตร์ ซ่ึงเป็นอาคารอนุรักษพ์ลงังานแห่งท่ี3 ของ 
เทสโก ้โลตสัท่ีน าเอานวตักรรมประหยดัพลงังานจากสาขาพระราม 1 มาประยกุตใ์ชก้บั 
เทคโนโลยใีหม่ๆ ประกอบดว้ยโครงการประหยดัพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากกวา่ 70 
โครงการ ดว้ยเงินลงทุนก่อสร้างมากกวา่ 800 ลา้นบาท 
                               - 2552 การเร่ิมตน้ของ คลบัการ์ด 
                                 คลบัการ์ด คือ บตัรขอบคุณเพื่อตอบแทนลูกคา้ท่ีไวว้างใจ เทสโก ้โลตสั เสมอ
มาเร่ิมใชค้ร้ังแรกในปี 2552 ส าหรับสะสมแตม้ทุกการใชจ่้ายท่ี เทสโก ้โลตสั 
โดยจะเปล่ียนเป็นคูปองเงินสดคืนใหลู้กคา้ทุกๆ 3 เดือน และสมาชิกคลบัการ์ดยงัจะไดรั้บสิทธิ
พิเศษอ่ืนๆ ดว้ย เรียกไดว้า่ เป็นกา้วส าคญัของ เทสโก ้โลตสั ในการมอบประสบการณ์การใชจ่้ายท่ีดี
ท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ 

                                   นอกจากพลสั ชอ้ปป้ิงมอลล ์พื้นท่ีชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ท่ีมีครบทั้งร้านคา้ 
บริการ แลโรงภาพยนต ์เพื่อรองรับลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม ไดเ้ปิดใหบ้ริการคร้ังแรกในเดือนมกราคม 
2552 
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                                 - 2553 วางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
                                   เร่ิมวางจ าหน่าย F&F หน่ึงในแบรนดแ์ฟชัน่ชั้นน ายอดนิยมขององักฤษ ซ่ึง
โดดเด่นทั้งคุณภาพ และดีไซน์ทนัสมยั เฉพาะท่ี เทสโก ้โลตสั เท่านั้น 
                                    เทสโก ้โลตสั เป็นร้านคา้ปลีกรายแรกของไทย ท่ีมอบคะแนนสะสม Club 
Card Green Point ใหก้บัสมาชิก คลบัการ์ด ท่ีซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม   
                                    ศูนยก์ระจายสินคา้อาหารสด ล าลูกกา ออกแบบและก่อสร้างภายใตห้ลกั
ปฏิบติั “ดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ ดีท่ีสุดส าหรับส่ิงแวดลอ้ม” ภายใตง้บลงทุนกวา่ 1,600 ลา้นบาท 
ทนัสมยัท่ีสุดในเอเชียในเวลานั้น ซ่ึงจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพและขนส่งสินคา้อาหารสด ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว จึงมัน่ใจไดว้า่ผกัและผลไมจ้าก เทสโก ้โลตสั จะสดใหม่และมีคุณภาพสูงเสมอ 
                                - 2554 ร้านคา้ปลอดคาร์บอนไดออกไซด ์แห่งแรกในเอเชีย 
                                  ร้านคา้ปลอดคาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีจงัหวดัชลบุรี ใชเ้ทคโนโลยล่ีาสุดในการ
ลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์จากการใชไ้ฟฟ้าและทดแทนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีเหลือดว้ยพลงังาน ท่ีไดจ้ากแหล่งผลิตในสาขา จนค่าการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดเ์ท่ากบั 0 อีกทั้งยงัใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอีกดว้ย เช่น 
การใชห้ลอดไฟ LED ระบบท าความเยน็ท่ีใชไ้ฮโดรคาร์บอน ตวัอาคารท่ีออกแบบใหใ้ชแ้สง
ธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด กงัหนัลมและฟาร์มโซลาร์เซลล ์ตลอดจนบ่อกกัเก็บน ้าฝนเพื่อใชล้า้งรถและ
ระบบสุขภณัฑ ์
                                   เปิดตวั กรีนไลน์ (Green Line) โดยจะติดเส้นสีเขียวท่ีหนา้จุดช าระเงิน ถา้
คิวรถเขน็ของลูกคา้อยูเ่กินเส้นน้ี เทสโก ้โลตสั จะเปิดช่องจ่ายเงินใหม่ใหท้นัที 
                                   เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์ตร้า เปิดตวัเป็นแห่งแรกในเอเชียในเดือน กรกฎาคม ดว้ย
เงินลงทุนกวา่ 300 ลา้นบาท มีการเพิ่มร้านคา้ เพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และยกระดบัการบริการใหดี้
ยิง่ข้ึน ซ่ึงท่ีมาของ เอก็ซ์ตร้า ก็คือผลจากการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้อยา่งลึกซ้ึง แลว้
น ามาพฒันาเป็นสาขารูปแบบใหม่ 
                                - 2555 เปิดตวักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า : เทสโก ้โลตสั  
รีเทล โกรท (TLGF) 
                                 ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 มีการเปิดตวั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
การเช่าเทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท (TLGF) เขา้จดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ยมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกสูงสุดในหมวดกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ถึง 18,410 ลา้นบาท โดยปัจจุบนักองทุน TLGF ลงทุนในศูนยก์ารคา้ของ เทสโก ้
โลตสั ทั้งหมด22 แห่งทัว่ประเทศ 
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                                 - 2556 เปิดตวั ชอ้ปออนไลน์ 
                                     เปิดตวับริการ เทสโก ้โลตสั ชอ้ป ออนไลน์ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตลค์นยคุ
ใหม่ โดยการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากกวา่ 20,000 รายการ ครอบคลุมทั้ง
สินคา้ทัว่ไป รวมถึงอาหารแหง้ อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แขง็ โดยมีบริการส่งถึงบา้น
ตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
                                   - 2557 ศูนยก์ระจายสินคา้ภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย จงัหวดัขอนแก่น 
                                      เงินลงทุนกวา่ 2,500 ลา้นบาท น ามาซ่ึง ศูนยก์ระจายสินคา้ภูมิภาค แห่งแรก
ในประเทศไทย บนพื้นท่ี 52,000 ตารางเมตร ในจงัหวดัขอนแก่น นบัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีครบ
วงจรแห่งแรกในธุรกิจคา้ปลีกไทย จดัส่งผลิตภณัฑค์รบทุกประเภทในท่ีเดียว ไม่วา่จะเป็นสินคา้
อุปโภคบริโภค อาหารสด อาหารแช่เยน็ และอาหารแช่แข็ง  โดยปัจจุบนัใหบ้ริการสาขาของ เทสโก ้
โลตสั ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกวา่ 300 แห่ง และสามารถรองรับสาขาท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตได้
อีกทั้งยงัรองรับ การจดัเก็บสินคา้ไดสู้งสุด 3 ลา้นกล่อง/สัปดาห์ ซ่ึงศูนยก์ระจายสินคา้แห่งน้ี ไดช่้วย
สร้างงานในทอ้งถ่ินเกือบ 1,000 ต  าแหน่ง และยงัรองรับการจดัซ้ือ โดยตรงจากผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน
ไดม้ากข้ึน รวมไปถึงช่วยให้ลูกคา้มีความสะดวกในการซ้ือสินคา้ 
                         2.2 ประเภท และสาขาของเทสโก ้โลตสั 
                              ในปัจจุบนั เทสโก ้โลตสั ไดมี้การแบ่งรูปแบบตามขนาด และวถีิชีวิตของแต่ละ
ทอ้งท่ี โดยแบ่งประเภท และจ านวนสาขาของแต่ละประเภท ไดด้งัน้ี (Wikiwand, เวบ็ไซต,์ 2561) 

1) คุม้ค่า (ไฮเปอร์มาร์เก็ต)  
                                      เป็นรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตพื้นฐานของ เทสโก ้โลตสั ขนาดของพื้นท่ี คือ 
8,000 - 10,000 ตารางเมตร มีสินคา้ใหเ้ลือกจบัจ่ายกวา่ 30,000 รายการ มีสาขาในกรุงเทพฯ และ
จงัหวดัขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ มีจ านวน 128 สาขา 

2) เอก็ซ์ตร้า                                                                                                            
                                      เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดพื้นท่ีขายมากท่ีสุด คือ  8,000 - 15,000 ตาราง
เมตร  มีสินคา้กวา่ 36,000 รายการ จ าหน่ายสินคา้น าเขา้เป็นหลกั เนน้ความทนัสมยั และมีพื้นท่ี
พลาซ่าใหเ้ช่าสูงกวา่ไฮเปอร์มาร์เก็ต มีจ านวน 12 สาขา 

3) ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์ 
                                      เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดของพื้นท่ี คือ 8,000 - 12,000 ตารางเมตร ขาย
สินคา้กวา่ 36,000 รายการ ครอบคลุมทุกแผนก แบ่งเป็นโซนพลาซ่าและความบนัเทิงต่างๆ พร้อม
พื้นท่ีพิเศษ เช่น โฮมโปร มีสาขาในกรุงเทพฯ และจงัหวดัขนาดใหญ่ มีจ านวน 59 สาขา 
 
 
 



26 

 

4) ตลาด 
                                      เป็นร้านคา้ขนาดเล็ก มีขนาดของพื้นท่ี คือ 600 - 2,000 ตารางเมตร ตั้งใกล้
แหล่งชุมชน สะดวกต่อการจบัจ่ายกบัสินคา้กวา่ 4,500 รายการ มีสาขาในบางอ าเภอท่ีมีขนาดใหญ่ 
ใกลต้วัจงัหวดั หรือในอ าเภอขนาดกลางถึงเล็ก มีจ านวน 194 สาขา 

5) เอก็ซ์เพรส 
                                      มีลกัษณะคลา้ยซูเปอร์มาร์เก็ต มีขนาดของพื้นท่ี คือ 250 - 450 ตารางเมตร 
ขายสินคา้กวา่ 2,600 รายการ มีสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ตามอ าเภอต่าง ๆ ในแต่ละจงัหวดั และ
สถานีบริการน ้ามนัเอสโซ่ บางแห่งอยูใ่นสถานีบริการน ้ามนับางจาก มีจ านวน 1,557 สาขา 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน 
มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน แต่ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอ

น าเสนอความหมายจากบางท่าน ดงัน้ี  
พงษช์ยั อธิคมรัตนกุล (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการโซ่อุปทานว่า การจดัการ

โซ่อุปทานการจดัการเชิงกลยุทธ์ ท่ีค  านึงถึงความเก่ียวเน่ือง หรือความสัมพนัธ์กนัแบบบูรณาการ 
ของหน่วยงานหรือแผนกในองคก์ร และคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ (Customer) หรือผูส่้ง
มอบ (Supplier) ในโซ่อุปทาน โดยมีจุดประสงคท่ี์จะน าส่งสินคา้ หรือบริการ ตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคให้ดีท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของเวลา ราคา หรือคุณภาพ โดยจะบริหารจดัการในเร่ือง
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขององคก์รและคู่คา้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ขจดัความล่าชา้ในการท าธุรกรรมต่างๆ รวมถึงขจดัปัญหาในการส่งหรือรับมอบสินคา้และบริการท่ี
มีผลมาจากระบบการจดัการดา้นการเงินท่ีไม่มีประสิทธิภาพ โดยอาจกล่าวไดว้่าเป็นการบริหาร
จดัการตั้งแต่ตน้น ้ า หรือแหล่งวถุัดิบในการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ป้อนเขา้โรงงานจนถึงปลายน ้ าหรือ
มือผูบ้ริโภค  

ธนิตย ์โสรัตน์ (2550) กล่าววา่ การจดัการโซ่อุปทานนั้นเป็นการน ากลยุทธ์ วิธีการ แนว
ปฏิบติั หรือ ทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจดัการ การส่งต่อ วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการจากหน่วย
หน่ึงในโซ่อุปทานไปยงัอีกหน่วยหน่ึงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีตน้ทุนรวมในโซ่อุปทานต ่าท่ีสุด 
และไดรั้บวตัถุดิบ สินคา้หรือการบริการตามเวลาท่ีตอ้งการ พร้อมกนัน้ี ยงัมีการสร้างความร่วมมือ
กนัในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร ไม่วา่จะดว้ยวิธีการใดก็ตาม เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการอนัเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการส่งต่อของวัตถุดิบ สินค้า หรือการบริการน้ี น าไปสู่การได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายดว้ย  

 



27 

 

Peter J Lambert, Daniel L Millimet & Daniel Slottje. (2003) กล่าววา่ การจดัการโซ่
อุปทาน หมายถึงการบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจท่ีเร่ิมตน้จากผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยผา่นไป
จนถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายขั้นแรกสุดท่ีท าหนา้ท่ีจดัหาสินคา้บริการ และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผูบ้ริโภค โดยครอบคลุมการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการให้บริการลูกคา้ การจดัการค าสั่งซ้ือ
และการจดัหา จดัซ้ือ ฯลฯ 

Douglas M. Lambert. (1999) ไดใ้ห้นิยามของการจดัการโซ่อุปทาน วา่ คือการประสาน
รวมกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีครอบคลุมจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบผ่านระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่
ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยซ่ึงมีการส่งผา่นผลิตภณัฑ ์การบริการและขอ้มูลสารสนเทศควบคู่กนัไป อนัเป็น
การสร้างคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ ์และน าเสนอส่ิงเหล่าน้ีสู่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย  

ภคมน กิจนุสนธ์ิ (2559)ไดใ้หนิ้ยามของการจดัการโซ่อุปทาน วา่ คือกิจกรรมต่างๆในโซ่
อุปทาน (Total Supply Chain) ภายใตภ้าวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้ความตอ้งการ
ซ้ือ การวางแผนในการจดัซ้ือ การวิเคราะห์ ตลาดคู่คา้ รวมถึงยุทธศาสตร์ในการพฒันาคู่คา้ การ
ต่อรอง และท าการท าขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสัมพนัธ์ของคู่คา้ และการจดัการ
วตัถุดิบคงคลงั  

Martin Christopher. (2005) ได้กล่าวว่า การจัดการโซ่อุปทาน คือ การจัดการ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้น ้ า กบัปลายน ้ า หรือเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้งมอบสินคา้กบัลูกคา้
เพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนใหก้บัลูกคา้โดยท่ีมีตน้ทุนของทั้งโซ่อุปทานนอ้ยลง  

J.J. Vogt, et al. (2002) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน วา่ คือการปฏิบติังาน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ห่วงโซ่ของการเคล่ือนยา้ยสินคา้อนัจะท าให้เกิดประโยชน์ได้
จริง รวมถึงการออกแบบความสัมพนัธ์ห่วงโซ่ดงักล่าวให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกบัลูกคา้ และ
น าไปใชป้ฏิบติังานดว้ย  

Handfield Robert, Ragatz Gary, Petersen Kenneth & M. Monczka Robert. (1999) ได้
กล่าววา่ การจดัการโซ่อุปทาน คือการบรูณาการ และจดัการของโซ่ระหวา่งองคก์ร และกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยการร่วมมือของแต่ละองคก์รซ่ึงมีกระบวนการทางธุรกิจท่ีใชร่้วมกนัอยูแ่ละมีการแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัในระดบัท่ีมาก เพื่อสร้างระบบปฏิบติัการท่ีมีคุณค่า อนัจะท าให้ทุกองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแบบยัง่ยนื 

จากนิยามของการจดัการโซ่อุปทาน จากนกัวชิาการขา้งตน้ทุกท่าน ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้
วา่ การจดัการโซ่อุปทานเป็นการบูรณาการทุกหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ตน้น ้ า (upstream)  
ซ่ึงไดแ้ก่จ าหน่ายปัจจยัการผลิตผูผ้ลิต กลางน ้า ซ่ึงไดแ้ก่ผูผ้ลิต และปลายน ้ า (downstream) ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตวัแทนจ าหน่าย ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และลูกคา้ เขา้ดว้ยกนั เพื่อท่ีจะใหทุ้กหน่วยธุรกิจดงักล่าวสามารถ
ด าเนินงานเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ ภายใตต้น้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงจะท าให้ทุกหน่วยธุรกิจประสบ
ความส าเร็จร่วมกนั (win-win) ซ่ึงวธีิการบูรณาการอยา่งหน่ึงก็คือการจดัการความสัมพนัธ์  
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ซ่ึงกิจการจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู ้จ  าหน่ายปัจจัยการผลิต(supplier 
relationship management) และการจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า (customer relationship 
management) กิจการทุกประเภทถา้ตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานก็จะตอ้งมีการ
จดัการโซ่อุปทาน ซูเปอร์มาร์เก็ตซ่ึงเป็นกิจการคา้ปลีกประเภทหน่ึงก็ตอ้งมีการจดัการโซ่อุปทาน 
โดยกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างหน่ึงก็คือการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (customer relationship 
management)     

ความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
การจดัการโซ่อุปทานมีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรับธุรกิจซ่ึงสามารถพิจารณาได้

ดงัน้ี (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) 
1. ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มของการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรง ผูบ้ริหารก็ต่างตกอยูภ่ายใต้

แรงกดดนัท่ีจะตอ้งท าให้องคก์รมีการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน การแข่งขนัทางธุรกิจ
มุ่งเนน้ท่ีความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั การตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีรวดเร็วทนัตามความ
เปล่ียนแปลงของลูกคา้ และอยูบ่นพื้นฐานของตน้ทุนการผลิตต ่า ก าไรสูงสุด โดยผลิตในปริมาณท่ี
พอเหมาะ ดงันั้นการน าเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการบริหารภายในองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง และเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยผูป้ระกอบการในสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั
ไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือการจดัการโซ่อุปทาน (supply chain management) ซ่ึงเป็นการจดัการท่ีมีแนวคิด
ท่ีมุ่งเน้นความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบการบริหารท่ีสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารจดัการให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถส่งมอบสินคา้หรือช้ินงานให้กบัหน่วยงานถดัไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ผลิต
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกคา้ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการแนวคิดน้ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่
สามารถแข่งขนัไดโ้ดยล าพงัอีกต่อไปแลว้ แต่จะตอ้งแข่งขนักนัในรูปของโซ่อุปทาน (supply chain) 
หรือการแข่งขนัท่ีเป็นแบบเครือข่าย ซ่ึงองค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จจะตอ้งมีโครงสร้างท่ี
เหมาะสม และสามารถสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อเสนอส่ิงท่ีดีกวา่และรวดเร็ว
กวา่ใหก้บัลูกคา้ของตน 

2. ในอดีตท่ีผา่นมาส่วนใหญ่องคก์รมกัยึดหลกัการจดัการแบบท่ีเนน้การปฏิบติังานอยู่
แต่ภายในองคก์รให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัผูส่้งมอบและลูกคา้เท่าใดนกั 
ซ่ึงรูปแบบทางธุรกิจขององคก์รดงักล่าวเป็นลกัษณะ“ซ้ือขายกนัเท่านั้น” คือสินคา้และบริการจะถูก
ซ้ือมาและขายไปใกล้ๆ  ตวัในโซ่อุปทาน (supply chain) หรือท่ีเรียกวา่หลกัการใกลช่้วงแขน (arm-
length basis) โดยละเลยความสัมพนัธ์ระยะยาวและผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีอยู่
ไกลออกไปในโซ่อุปทาน (supply chain) ผลท่ีไดก้็คือลูกคา้ซ่ึงอยูป่ลายสุดของโซ่อุปทาน (supply 
chain) ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีตน้ทุนสูงและคุณภาพต ่า ขณะท่ีเงินทุนและทรัพยากรในการ
บริหารเร่ิมหายากข้ึนเร่ือยๆ 
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3. ผูบ้ริหารองคก์รจึงต่ืนตวัและเร่ิมตระหนกัวา่ต่อไปน้ีไม่จ  าเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งท างาน
ทุกอย่างดว้ยตนเอง บ่อยคร้ังท่ีพบวา่มีหน่วยงานอ่ืนนอกองค์กรท่ีมีทรัพยากรและเทคนิคเฉพาะท่ี
สามารถท างานเฉพาะอย่างได้ดีกว่าตนเองหรือแมว้่าองค์กรนั้นเองจะมีทรัพยากรและเทคนิคท่ี
สามารถท าไดก้็ตาม แต่ก็อาจจะไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมในโซ่อุปทาน (supply chain) การคิด
แบบน้ีหนทางท่ีจะน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนในยุคปัจจุบนันั้นคือการจดัการ
ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของหลายหน่วยธุรกิจ ซ่ึงแต่ละหน่วยธุรกิจก็จะเสนอขายสินคา้และบริการ
ของตนแต่ในท่ีสุดก็ตอ้งประกอบกนัเป็นสินคา้และบริการสุดทา้ยใหมี้ตน้ทุนต ่ากวา่และมีมูลค่าเพิ่ม
มากวา่ใหแ้ก่ลูกคา้ 

ปัจจยัแห่งความส าเร็จของแนวคิดน้ีคือวิธีการท าให้ความสัมพนัธ์ของทุกหน่วยงาน ไม่
วา่จะเป็นพนัธมิตร (alliances) หรือผูส่้งมอบหล่อหลอมเขา้ดว้ยกนัเพื่อบรรลุผลประโยชน์ของทุก
ฝ่าย 

 
โครงสร้างโซ่อุปทาน 
ลกัษณะโครงสร้างของโซ่อุปทานมีอยู่หลายรูปแบบส่วนมากมีลกัษณะท่ีคลา้ยๆ กนัไม่

แตกต่างกนัมากนัก ซ่ึงรูปแบบแรกจะมีการไหลในลกัษณะของตน้น ้ า คือ ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ 
(supplier) ถึงผูก้ระจายสินคา้ (distributor) และ ปลายน ้ า ผูก้ระจายสินคา้ (distributor) ถึงผูบ้ริโภค 
(customer) การระบุวา่จุดไหนคือตน้น ้ านั้น ให้ใชต้  าแหน่งของบริษทัท่ีพิจารณาเป็นหลกั บริษทัท่ี
อยูท่างดา้นซา้ย ทิศทางยอ้นไปหาแหล่งวตัถุดิบ จะเรียกวา่ ตน้น ้ า (upstream) และเรียกแต่ละจุดบน
ตน้น ้ าว่า ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ (supplier) ในทางกลบักนั บริษทัท่ีอยู่ทางดา้นขวา (ทิศทางมุ่งไปหา
ผูบ้ริโภค) จะเรียกวา่ ปลายน ้ า (downstream) และเรียกแต่ละจุดบนปลายน ้ าวา่ ผูบ้ริโภค (customer) 
การเรียงล าดบัส่วนประกอบของโซ่อุปทานจากตน้น ้าไปยงัปลายน ้าอาจจะเรียงไดด้งัน้ี 

ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ (suppliers) 
ผูผ้ลิต (manufacturers) 
ผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสินคา้ (wholesalers/distributors) 
ผูค้า้ปลีก (retailers) 
ผูบ้ริโภค (customer) 

 สามารถแสดงแผนภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างโซ่อุปทาน ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.1-2.5 
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ภาพประกอบที่ 2.1 แผนภาพโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร (2550) 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 การไหลของโซ่อุปทาน 

ท่ีมา: ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร (2550) 

 
ภาพประกอบที่ 2.3 โครงสร้างการจดัการโซ่อุปทาน 
ท่ีมา: ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร (2550) 
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ภาพประกอบที่ 2.4 องคป์ระกอบของโซ่อุปทาน 

ท่ีมา: ส านกัส่งเสริมและจดัการสินคา้เกษตร (2550) 
 

โซ่อุปทานประกอบดว้ยโครงสร้างแนวนอน (horizontal structure) และโครงสร้าง
แนวตั้ง (vertical structure) มีต าแหน่งบริษทัแกนน า (focal firm) และผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ 
(logistics service provider) (ไชยยศ และมยขุพนัธ์ุ, 2550) 

โครงสร้างโซ่อุปทานแนวนอนประกอบด้วยด้านลูกค้า ได้แก่  ลูกค้าชั้ นท่ี 1  
(tier 1 customers) คือผูค้า้ส่ง ลูกคา้ชั้นท่ี 2 (tier 2 customers) คือผูค้า้ปลีกและลูกคา้ชั้นท่ี 3  
(tier 3 customers) คือ ผูบ้ริโภค  

ดา้นผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ (supplier) ไดแ้ก่ ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ ชั้นท่ี 1 (tier 1 suppliers) คือ ผูข้าย
วสัดุให้กบัผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ ชั้นท่ี 2 (tier 2 suppliers) คือผูข้ายวสัดุให้ซพัพลายเออร์ชั้นท่ี 1  
ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบชั้นท่ี 3 (tier 3 Suppliers) คือผูข้ายวสัดุให้ซพัพลายเออร์ชั้นท่ี 2 และทอดต่อไป จน
ถึงซพัพลายเออร์จุดเร่ิมตน้ 

โครงสร้างโซ่อุปทานแนวตั้ง (vertical structure) คือจ านวนสมาชิกโซ่อุปทานในแต่ละ
ชั้น (tier) จ านวนสมาชิกห่วงโซ่อุปทานในแต่ละชั้นมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัอุตสาหกรรมและ
ช่องทางจดัจ าหน่ายอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปใชว้สัดุมากหรือนอ้ยแตกต่างกนั 
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ภาพประกอบที่ 2.5 โครงสร้างโซ่อุปทานแนวตั้งและแนวนอน 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Stock and Lambert Strategic, Logistics Management, Fourth Edition, McGrew 
Hill, 2001. อา้งถึงใน ไชยยศ และมยขุพนัธ์ุ, 2550) 

 
แบบจ าลองการจัดการโซ่อุปทาน GSCF (Global Supply Chain Forum Model: GSCF 

Model) 
แบบจ าลองการจดัการโซ่อุปทานท่ีได้รับการอา้งอิงถึงมากท่ีสุดแบบจ าลองหน่ึงไดแ้ก่

แบบจ าลอง Global Supply Chain Forum (GSCF Model) แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 12 ซ่ึงได้
นิยามการจดัการโซ่อุปทานว่า คือ “การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจหลกัตั้งแต่ผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ยไปจนถึงผูจ้ดัส่งวตัถุดิบขั้นแรกเพื่อส่งมอบสินคา้ บริการ และสารสนเทศท่ีมีคุณค่าให้กบั
ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

GSCF Model มีองค์ประกอบของการจดัการโซ่อุปทานทั้งหมด 8 กระบวนการ ซ่ึงใน
การจดัการซัพพลายเชนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ยองค์ประกอบต่างๆ ในการด าเนินการ 
ดงัน้ี (ศากุน บุญอิต, 2558) 

1) การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (customer relationship management) 
2) การจดัการการบริการลูกคา้ (customer service management) 
3) การจดัการความตอ้งการ (demand management) 
4) การเติมเตม็ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (customer order fulfillment) 
5) การจดัการการไหลของการผลิต (manufacturing flow management) 
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6) การจดัซ้ือ (procurement) 
7) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการท าการคา้ (product development and 

commercialization) 
8) การจดัการกบัสินคา้ท่ีมีการส่งคืน (returns) 
โดยแต่ละกระบวนการจะมีค าจ ากดัความและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (customer relationship management) คือ กระบวนการ

ในการสร้างความสัมพนัธ์และพฒันาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว ระบุลูกคา้รายส าคญัของ
บริษทัและท างานร่วมกบัลูกคา้ มีผลท าให้ลดความแปรปรวนในความตอ้งการของลูกคา้และสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดดี้ 

การจดัการการบริการลูกคา้ (customer service management) คือ น าเสนอแหล่งขอ้มูล
ใหก้บัลูกคา้โดยขอ้มูลมาจากแหล่งเดียวและเป็นจุดติดต่อท่ีส าคญัช่วยให้ลูกคา้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

การจดัการความตอ้งการ (demand management) คือ การสร้างโครงสร้างสมดุลความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อความสามารถในโซ่อุปทาน รวมทั้งการลดความแปรปรวนของความ
ตอ้งการและเพิ่มความยดืหยุน่ในการจดัการโซ่อุปทาน 

การเติมเตม็ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (customer order fulfillment) คือ กิจกรรมทั้งหมดท่ีจ าเป็น
ในการก าหนดความตอ้งการของลูกคา้ การออกแบบเครือข่ายใหบ้ริษทัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในขณะท่ีสามารถลดค่าใชจ่้ายในการส่งมอบทั้งหมด 

การจดัการการไหลของการผลิต (manufacturing flow management) คือ กิจกรรม
ทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการปรับใช้และจดัการผลิตภณัฑ์ ความยืดหยุ่นในการผลิตและการเคล่ือนยา้ย
ผา่นโซ่อุปทาน 

การจดัซ้ือ (procurement) คือ กระบวนการท่ีเน้นการวางแผนการพฒันาซัพพลายเออร์
เพื่อให้สนับสนุนการผลิตและการพฒันาผลิตภณัฑ์ มีการแบ่งซัพพลายเออร์เป็นกลุ่มๆ เน้นให้มี
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัสมาชิกในโซ่อุปทาน การส่ือสารท่ีรวดเร็วซ่ึงช่วยลดเวลาและตน้ทุกท่ี
ใชใ้นการจดัซ้ือ 

การพฒันาผลิตภณัฑ์และการท าการคา้ (product development and commercialization) 
คือโครงสร้างในการพฒันาและน าผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดร่วมกนักบัลูกคา้และซพัพลายเออร์ 

การจดัการกบัสินคา้ท่ีมีการส่งคืน (returns) คือ กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งคืน
สินคา้ หรือ โลจิสติกส์ช่วงกลบั  
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แสดงแบบจ าลองการจดัการโซ่อุปทาน GSCF ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.6 

 
ภาพประกอบที่ 2.6 แบบจ าลองการจดัการโซ่อุปทาน GSCF (Global Supply Chain Forum Model: GSCF Model) 

ท่ีมา: Lambert, A., Pagiatakis, S.D., Billyard, A.P. & Dragert, H. (1998) 
 
จากรูปสามารถอธิบายไดว้า่ โดยทัว่ไปบริษทัจะให้ความส าคญัต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น

กิจกรรมภายในของบริษทัตนเองเท่านั้น อาทิเช่น การจดัหา การผลิต การวิจยัและพฒันา การเงิน 
การตลาด หรือแมแ้ต่กระทัง่กิจกรรมโลจิสติกส์ แต่ส าหรับมุมมองของการจดัการโซ่อุปทานแลว้
กลบัมองในมุมท่ีแตกต่างกนัโดยการจดัการโซ่อุปทานจะมองกิจกรรมในลกัษณะแนวนอนนัน่คือ 
การท่ีจะเกิดกิจกรรมต่างๆไดน้ั้นจะตอ้งมีการด าเนินการร่วมกนัตั้งแต่ตน้น ้ าคือ ซัพพลายเออร์ใน
ล าดบั (tier) ต่างๆ บริษทัรับผลิต (original equipment manufacturer) ไปจนถึงปลายน ้ า คือ บริษทั
กระจายสินคา้ (distributor) และผูบ้ริโภคสุดทา้ย (consumer) ตลอดทั้งโซ่อุปทานและทุกบริษทัไม่
วา่จะเป็นผูผ้ลิตหรือลูกคา้ โดยในรูปท่ี 2.6 จะใช้สัญลกัษณ์ลูกศรของแต่ละกระบวนการซ่ึงจะคาบ
เก่ียวผ่านระหว่างแผนกในบริษทัและคาบเก่ียวพาดผ่านระหว่างบริษทัในโซ่อุปทาน ซ่ึงการคาบ
เก่ียวของลูกศรนั้นจะแสดงถึงการบูรณาการของกระบวนการโซ่อุปทานทั้ง 8 กระบวนการ ทั้งน้ีใน
รูปดงักล่าวก็จะมีการเคล่ือนไหลของสินคา้ (product flow) รวมถึงการเคล่ือนไหลของข้อมูล 
(information flow) เพื่อท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัดว้ย 

และนอกจากนั้น เราจะเห็นไดว้า่การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (customer 
relationship management) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจในการจดัการโซ่อุปทาน 
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  วิวัฒนาการของระบบโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีกไทย 
                  ระบบโซ่อุปทานธุรกิจคา้ปลีกไทย มีววิฒันาการ ดงัน้ี (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2561) 

                  1. ยุคปี พ.ศ. 2487-2500 :  อ านาจการต่อรองอยู่ท่ีผู้ค้าส่ง 

        ในอดีตช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้นค่อนขา้งเรียบง่าย 
เน่ืองจากรูปแบบของธุรกิจการคา้ในอดีตยงัไม่มีความซับซ้อนมากนกั  จากรูปจะเห็นไดว้า่สมาชิก
ในระบบจะประกอบดว้ย  Producer/Supplier , Wholesaler  และ  ผูค้า้ปลีก รูปแบบการคา้ขายก็จะมี
การจัดส่งค าสั่งซ้ือและสินค้าเป็นทอดๆ  ซ่ึงสมาชิกแต่ละรายค่อนข้างท่ีจะมีความจงรักภักดี 
(loyalty) ต่อกนั  เน่ืองจากสมาชิกแต่ละรายมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้ไม่มากนกั  และในช่วง
เวลานั้น  Wholesaler  เป็นผูท่ี้มีบทบาทมากท่ีสุดในระบบ  เพราะเป็นผูท่ี้มีปริมาณการสั่งซ้ือ สินคา้
จาก  Producer/Supplier  มากท่ีสุด   ในขณะเดียวกนั  Wholesaler  ก็มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทั้งฝ่าย  
Producer/Supplier  และ  ผูค้า้ปลีก ดงันั้น  Wholesaler  จึงเป็นผูท่ี้มีอ านาจการต่อรองมากท่ีสุดใน
ระบบในขณะนั้น แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.7 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.7 ระบบการจดัการโซ่อุปทาน ยคุปี พ.ศ. 2487-2500 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) 

 
                  2. ยุคปี พ.ศ. 2500-2518 :  อ านาจการต่อรองเปลี่ยนมายังผู้ผลิต 

       ในยุคต่อมาไดมี้การเกิดข้ึนของห้างสรรพสินคา้ ต่างๆ ไดแ้ก่  Central , Thai-Daimaru  
ท  าให้ระบบธุรกิจการคา้มีช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึน ช่วงเวลาดงักล่าวอ านาจการต่อรองได้
กลบัมาอยู่ท่ี ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดบั เน่ืองจาก ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ่ายวตัถุดบั  มีทางเลือกในการกระจาย
สินคา้ใหก้บัหา้งสรรพสินคา้นอกเหนือไปจากผูค้า้ส่ง ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้ ดงักล่าว มกัจะมี ร้านสรร
พาหาร อยู่ดว้ยซ่ึงตรงจุดน้ีถือไดว้า่เป็นคู่แข่งโดยตรงกบัผูค้า้ส่ง เพราะสินคา้ท่ีขายเป็นประเภท
เดียวกนัไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคบริโภค นอกจากน้ีหา้งสรรพสินคา้ ยงัมีความไดเ้ปรียบผูค้า้ปลีก ใน
บางเร่ือง เช่น มีท่ีจอดรถ มีเคร่ืองปรับอากาศ และสินคา้ท่ีขายก็มีความสะอาดมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม
ในขณะนั้ น  ผู ้ค้า ส่งย ังไม่ต้อง เผชิญกับการแข่งขัน ท่ี รุนแรงมากนัก เพราะจ านวนของ 
ห้างสรรพสินคา้ดงักล่าวยงัมีน้อย ประกอบกบัราคาสินคา้ก็ไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัมากพอท่ีจะ
ดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้ไปใชบ้ริการ แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.8 

 

P/S W R C 
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ภาพประกอบที่ 2.8 ระบบการจดัการโซ่อุปทาน ยคุปี พ.ศ. 2500-2518 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) 

 3. ยุคปี พ.ศ. 2518-2537 :  อ านาจการต่อรองเป็นของกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ 

     ระบบโซ่อุปทานท่ีมีอยู่ในอดีตไดเ้ปล่ียนแปลงไป เพราะการเขา้มาของคา้ปลีกขนาด
ใหญ่จากต่างชาติท าใหส้มาชิกในระบบโซ่อุปทานมีมากข้ึน ขณะท่ีลกัษณะช่องทางการจดัจ าหน่าย
ของการคา้แบบดั้งเดิม ยงัคงมีอยูโ่ดยท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกอยูใ่นโซ่ของการคา้แบบดั้งเดิมแต่อยา่งใด  
เน่ืองจากการคา้สมยัใหม่  มีอ านาจการต่อรองมากพอท่ีจะติดต่อกบัผูจ้ดัจ่ายวตัถุดบัไดโ้ดยตรง   
เพราะมีปริมาณการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนมาก ส่ิงน้ีเองก่อให้เกิดโซ่ใหม่ข้ึนโดย การคา้
สมยัใหม่จะเป็นผูท่ี้อยู่ตรงกลางระหว่างผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ และ ผูบ้ริโภค ส่งผลให้ช่องทางการจดั
จ าหน่ายระหว่างผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคมีมากข้ึน จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดลกัษณะรูปแบบ
ทางการคา้แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และ การคา้ปลีกสมยัใหม่ เม่ือพิจารณา
จากห่วงโซ่ทั้งสองแลว้นั้นจะเห็นไดว้า่โซ่ของ การคา้ปลีกสมยัใหม่ จะมีจ านวนสมาชิกท่ีนอ้ยกว่า
โซ่ของ การคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ การคา้ปลีกสมยัใหม่ เกิดความไดเ้ปรียบ  การคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในเร่ืองของส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนสินคา้และราคาขาย  เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคนั้นจะผ่านสมาชิกเพียงรายเดียวในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงได้แก่ การค้าปลีก
สมยัใหม่ ในขณะท่ี การคา้ปลีกแบบดั้งเดิม นั้น กวา่ท่ีสินคา้จะเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตถึงมือผูบ้ริโภค
จะตอ้งผา่นสมาชิกในระบบเป็นทอดๆ ส่งผลให้สมาชิกรายสุดทา้ยในโซ่ซ่ึงไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีก มีส่วน
ต่างระหวา่งตน้ทุนสินคา้และราคาขายท่ีนอ้ยมาก นอกจากน้ี การคา้ปลีกสมยัใหม่ ยงัให้ความส าคญั
กบัการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการท าการให้บริการลูกคา้ และการวิจยัตลาด เพื่อทราบ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวได ้ซ่ึง ผูค้า้ปลีกเองมิไดมี้
การท าในส่วนน้ี จากสาเหตุเหล่าน้ีส่งผลให้ ผูค้า้ปลีก ไดรั้บผลกระทบอย่างมาก  เน่ืองจากไม่
สามารถแข่งขนัทั้งทางดา้นราคา และตน้ทุนสินคา้ รวมทั้งการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ แสดง
ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.9 

P/S W R  
 

C 

- Central 
- Thai-Daimaru 
- Etc. 
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ภาพประกอบที่ 2.9 ระบบการจดัการโซ่อุปทาน ยคุปี พ.ศ. 2518-2537 

ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) 
 
4. ยุคปี พ.ศ. 2537-2546 :  อ านาจการต่อรองเป็นของกิจการค้าปลีกข้ามชาติ 

    จากปัญหาทางดา้นตน้ทุนสินคา้ท่ีสูงของผูค้า้ปลีก ท าให้ปัจจุบนั ผูค้า้ปลีกเร่ิมหันมา
พิจารณาการซ้ือสินคา้จาก การคา้ปลีกสมยัใหม่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึง โดยทาง ผูค้า้ปลีก จะ
พิจารณาว่าตน้ทุนสินคา้จากแหล่งใดท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ก็จะท าการเลือกซ้ือจากแหล่งนั้น ส่วน  
การค้าปลีกสมัยใหม่ เองนั้นนอกจากจะขายสินค้าให้กับผูบ้ริโภคทั่วไปแล้ว ก็ได้เล็งเห็นว่า  
ผูค้ ้าปลีก  ก็เป็นลูกค้าท่ีส าคัญของตนเองเช่นกัน เน่ืองจากเม่ือพิจารณาในเร่ืองระดับของ
ความสามารถทางการแข่งขนัแลว้พบว่า ผูค้า้ปลีกไม่สามารถท่ีจะแข่งขนัโดยตรงกบัการคา้ปลีก
สมยัใหม่ได ้ เน่ืองจากมี ขอ้เสียเปรียบในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของตน้ทุนสินคา้  
ดงันั้นการท่ี การคา้ปลีกสมยัใหม่ มีตน้ทุนสินคา้หลายๆ ชนิดต ่ากว่า ผูค้า้ส่ง ท าให้ ผูค้า้ปลีก ใน
ปัจจุบนัหันมาพิจารณาทางเลือกในการซ้ือสินคา้กบัการคา้ปลีกสมยัใหม่มากข้ึน ความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ในห่วงโซ่อุปทานของตนเองไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  เน่ืองจากท่ามกลางสภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง ผูค้า้ปลีกจ าเป็นท่ีจะต้องจดัหาสินค้ามาจากแหล่งท่ีมีตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด  ซ่ึงจาก
ลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้ผูค้า้ส่งตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะสามารถ
แข่งขนักบัการคา้ปลีกสมยัใหม่ใหไ้ด ้แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.10 
 
 

 
 
 
 
 

P/S W R  
 

 

C 

Key Accounts 
- Department Store 
- Makro 
- Big-C, Lotus, 
Carrefour 

- 7-ELEVEN 
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ภาพประกอบที่ 2.10 ระบบการจดัการโซ่อุปทาน ยคุปี พ.ศ. 2537-2546 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) 

 

                  5. ยุคปี พ.ศ. 2547 :  อ านาจการต่อรองสูงสุดอยู่ท่ีกิจการค้าปลีกข้ามชาติ 

     เป็นสถานการณ์ต่อเน่ือง  จากการท่ีทั้ง  Retailer  และผูบ้ริโภคต่างก็ให้การยอมรับใน
ส่ิงท่ีคา้ปลีกขา้มชาติน าเสนอ  ทั้งในเร่ืองของราคาสินคา้ท่ีถูกกวา่  ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บเม่ือมา
ใชบ้ริการ  สภาพการณ์เช่นน้ีจะกระทบต่อ  Wholesaler  มากท่ีสุด   ซ่ึงในอนาคตกิจการคา้ส่งท่ีไม่มี
การพฒันาและปรับตัว  อาจต้องเลิกกิจการและออกไปจากโซ่อุปทานในท่ีสุด แสดงได้ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.11 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.11 ระบบการจดัการโซ่อุปทาน ยคุปี พ.ศ. 2547 
ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ (2561) 
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Local Key Accounts 
- Department Store 
- Supermarket 
- Etc. 

World Class Retail 
- Makro 
- Big-C (Casino) 
- Tesco-Lotus 
- Carrefour 
- Tops (Royal Ahold) 
- Food Lion (Delhaize) 

- 7-ELEVEN 

P/S C Local Key 
Accounts 
- Department Store 
- Supermarket 
- Etc. 

World Class 
Retail 
- Makro 
- Big-C (Casino) 
- Tesco-Lotus 
- Carrefour 
- Tops (Royal Ahold) 
- Food Lion (Delhaize) 
- 7-ELEVEN 
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ความเป็นมาของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (customer relationship management) หรือเรียกว่า 

CRM มีผูรู้้และนกัวิชาการเรียกช่ือหลากหลายแตกต่างกนั อาทิ การตลาดแบบหน่ึงต่อหน่ึง หรือ
การตลาดแบบตวัต่อตวั (one-to-one marketing) การตลาด ณ เวลาจริง (real-time marketing) การ
บริหารความสัมพนัธ์แบบต่อเน่ือง (continuous relationship management) การตลาดเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ดว้ยเทคโนโลยี (technology-enabled relationship marketing) และการสร้างความ
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ (customer intimacy) (Anderson, Kristin & Carol Kerr., 2002; Gronroos, C., 2000; 
Kotler, P., 2003; Swift, Ronald S., 2001) นอกจากน้ียงัมีการดดัแปลงแนวคิดของการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ เช่น การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ออนไลน์ การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner Relationship Management: PRM) และการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ่ายวตัถุดิบ (Supplier Relationship Management: SRM) เป็นตน้ (วิทยา 
ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร, 2547; Tang Y. and Schroeder, 2000)  

การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เป็นแนวคิดท่ีใชป้รัชญาลูกคา้และการตลาด (customer 
and marketing philosophy) (Kotler, P. et al. 2002) พฒันามาจากแนวคิดการตลาดเพื่อสร้างสัมพนัธ์ 
(marketing relation) (Kotler, P. 2003) ตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ี 1980 แนวคิดดงักล่าวไดมี้การน าไปใช้
ในองคก์รดา้นอุตสาหกรรมอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดตั้งแต่
ช่วงเศรษฐกิจตกต ่าในตอนปลายศตวรรษท่ี 20 จนมาถึงปัจจุบนั องคก์รทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ให้ความสนใจกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากข้ึน โดยแต่ ละองคก์รมีความกระตือรือร้น
ในการท่ีจะน าการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาใช้ในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของ
องคก์รให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Ling, R & Yen, D.C., 2001; Ying Xu, Victor Olman & Dong 
Xu., 2002) ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ท่ีส่งผลให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ความพึงพอใจ 
สามารถจดจ าองคก์รได ้ตลอดจนลูกคา้มีความจงรักภกัดีกบัองค ์และองคก์รไดผ้ลก าไร นอกจากน้ี 
ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต มีผลต่อการเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด และมีการเปล่ียนรูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและลูกคา้ทั้งหลาย 
เพื่อท่ีองค์กรจะเข้าใจถึงความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและคาดหวงัของลูกค้าอย่าง
ถูกตอ้ง (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544) ส่งผลใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อาทิ ผูบ้ริโภคเนน้การซ้ือสินคา้หรือการบริการท่ีมีคุณค่า (value added) และค านึงถึงคุณภาพของ
สินคา้หรือการ บริการเป็นส าคญั ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้หรือการบริการท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวั 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบักิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิงมากข้ึน ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
การบริการไดง่้ายข้ึน จากช่องทางการจดั จ  าหน่ายสินคา้หรือการบริการมีความหลากหลายมากข้ึน 
โดยอาจผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
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ความหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship 
Management : CRM) 

การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือ CRM (customer relationship management) 
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และผูท่ี้มีโอกาสจะมาเป็นลูกคา้ดว้ยการสร้างความ
เขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ และการตอบสนองดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการผา่นช่องทางต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้สนใจอยากศึกษาหาความรู้จนมีการเผยแพร่ในส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในปัจจุบนั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญต่างใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

Gronroos, C. (2000) ไดก้ล่าวถึง การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัการตลาด
เพื่อการบริการไวว้่า เป็นกระบวนการติดต่อระหว่างลูกคา้กบัการให้บริการขององค์กรหน่ึงๆ ซ่ึง
เป็นการดึงดูดใจ (attraction) การรักษาลูกคา้เอาไว ้(maintaining) และให้บริการท่ีหลากหลายกบั
ลูกคา้ เพื่อท าให้องค์กรคงไวไ้ด ้ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ยงัหมายถึง การท าให้ได้มาซ่ึงลูกคา้ท่ีแทจ้ริง (true customer) ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีรู้สึกยินดีท่ีเลือกใช้
บริการขององคก์ร เพราะไดรั้บคุณค่าต่างๆ จากองคก์ร ท าให้เต็มใจท่ีจะใชบ้ริการอ่ืนๆ จากองคก์ร 
หรือมีแนวโนม้ท่ีจะจ่ายใหก้บัองคก์รในระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ยความเตม็ใจ 

Tang Y. and Schroeder. (2000) สรุปนิยามการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จากการให้
นิยามของนักวิชาการหลายฝ่ายไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักับ 1) การท าตลาดไปยงั
กลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกสรร (selective target market approach) 2) การจดัการกระบวนการต่างๆ 
(process management) 3) การบริการและคุณภาพการบริการ (service and service quality) 4) การ
วดัผลงานจากความภกัดีของลูกคา้ (performance measures of customer loyalty) ซ่ึงเช่ือมโยงมาจาก
ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ และ 5) การท าการตลาดภายใน (internal marketing) 

Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne, D. (1991) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หมายถึง การรวมคุณภาพการให้บริการลูกคา้กบัการตลาดเขา้ดว้ยกนัโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะสร้างและรักษาลูกคา้ 

Kutner, S. & Cripps, J. (1997) กล่าววา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การตลาด
ท่ีมีขอ้มูลเป็นส่ิงขบัเคล่ือน การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ สาขาการจดัการหรือปรัชญาท่ี
ตอ้งการใหธุ้รกิจระลึกและรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การน าการจดัการลูกคา้ 

Hobby, John. (1999) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หมายถึง 
วิธีการจดัการอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้องค์กรสามารถระบุ ดึงดูด และรักษาลูกคา้ท่ีให้ผลก าไร โดยการ
จดัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

Srivastava, Rajendra K., Tasadduq A. Shervani & Liam Fahey. (1999) ไดใ้ห้
ความหมายว่าการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ระบุกลุ่มลูกคา้, การสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัลูกคา้, การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้, และการสร้าง
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ความรับรู้เก่ียวกบัองคก์รและผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์รใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้ 
Buttle, Francis. (2001) กล่าววา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การพฒันาและ

รักษาความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกนักบัลูกคา้ท่ีมีนยัส าคญัเชิงกลยทุธ์ 
Payne, Adrian & Frow, Pennie. (2004) กล่าววา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็น

วธีิการจดัการอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการสร้าง พฒันา และเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
อย่างระมดัระวงั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัลูกคา้ เพิ่มผลก าไรขององค์กรและมูลค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ใหม้ากท่ีสุด 

ดิสพงศ์ พรชนกนาถ (2546) กล่าวว่าการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์การสามารถจดักระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การให้
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกคา้ อนัจะน ามาซ่ึงความจงรักภกัดีต่อองคก์าร รายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึนและความสามารถในการท า
ก าไรในระยะยาว 

ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544) กล่าววา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หมายถึง กิจกรรม
การตลาดท่ีกระท าต่อลูกคา้ซ่ึงอาจจะเป็นลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือคนกลางช่องทางการจดัการจ าหน่ายแต่
ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจ มีการรับรู้ท่ีดีตลอดจนตลอดชอบบริษทัและ
สินคา้หรือบริการของบริษทั ทั้ งน้ีมุ่งการส่ือสารแบบสองทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา
ความสัมพันธ์ของบริษัทระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับประโยชน์แบบสองฝ่าย (win-win 
strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน จากนิยามดังกล่าว ท าให้เราเห็นความส าคญัของการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 4 ประการไดแ้ก่ 

1. เป็นกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ผูบ้ริโภคหรือคนกลางในช่องทางการตลาดแต่ละ
ราย (customized) อยา่งเป็นกนัเอง (personalized) 

2. วตัถุประสงคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นการเพิ่มยอดขายในทนัที หากแต่ผลลพัธ์ในรูปของ
ยอดขายจะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการท่ีลูกคา้รู้สึกประทบัใจ มีความเขา้ใจและรับรู้ท่ีดีในตราสินคา้
ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งการจาก CRM มากกวา่คือ การผกูพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว (L-T 
Relationship) 

3. จุดมุ่งหมายส าคญัของโปรแกรมคือตอ้งการใหท้ั้งบริษทัและลูกคา้ไดป้ระโยชน์จาก 
CRM ทั้งสองฝ่าย (win-win strategy) 

4. เนน้กิจกรรมการส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) ดงันั้นเคร่ืองมือ
หรือส่ือตอบกลบัโดยตรง (direct response device) เช่น เบอร์โทรศพัท ์เวบ็ไซดท่ี์จ าง่าย ไปรษณียท่ี์
ลูกคา้ฉีกและส่งกลบัทางไปรษณีย ์Call Center เป็นตน้ ก็จะกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญั 

จากนิยามของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ทุกท่าน ผูว้ิจยัสามารถบูรณาการนิยามของการ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไดว้่า การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจอย่าง
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หน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัลูกคา้ เพื่อท่ีจะให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในธุรกิจ 
และสามารถรักษาลูกคา้เก่าไวไ้ด ้พร้อมทั้งท าให้ลูกคา้เก่าบอกต่อเพื่อให้ลูกคา้ใหม่มาซ้ือสินคา้หรือ
ใชบ้ริการของกิจการ 

จุดมุ่งหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
จุดมุ่งหมายของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ก็คือ การพฒันาระดบัความพึงพอใจ

ของลูกคา้ การเพิ่มความภกัดีของลูกคา้ การสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัลูกคา้ปัจจุบนัให้ซ้ือสินคา้หรือ
ใชก้ารบริการจากองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มจ านวนลูกคา้ให้มากข้ึน (Tiwana, Amrit., 2001)หรือ
อาจสรุปไดว้า่มีตวัขบัเคล่ือนหลกัอยู ่4 ตวั ในการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คือ การสร้างความ 
พึงพอใจ (satisfaction) ความไวว้างใจ (trust) การสร้างความภกัดี (loyalty) และการรักษาลูกคา้ 
(retention) 

องค์ประกอบหลักของการสร้าง CRM 
Gartner Group. (2002, หนา้ 155 - 157 อา้งถึงใน สินธ์ุฟ้า แสงจนัทร์, 2547) ไดน้ าเสนอ

กรอบความคิดท่ีช่วยให้องค์การสามารถมองถึงภาพรวมของการน า CRM มาใช้ไดอ้ย่างชดัเจน
ยิง่ข้ึน โดยไดแ้นะน าองคป์ระกอบหลกั 8 ประการของการสร้าง CRM ดงัน้ี 

1. วสิัยทศัน์ CRM (CRM vision) ท่ีชดัเจนจะช่วยให้การน า CRM มาใชภ้ายในองคก์าร
ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน เช่นเดียวกนักบัวสิัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ วสิัยทศัน์ CRM ก็คือการ
ท่ีองคก์ารตอ้งการให้ลูกคา้มองเขา้มาหาหรือรู้สึกกบัตวัองค์การอย่างไร ลูกคา้ในท่ีน้ีหมายรวมถึง 
ลูกคา้ขององค์การในปัจจุบนัและลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมาซ้ือสินคา้และบริการขององค์การใน
อนาคต หากองค์การน า CRM มาใช้โดยปราศจากการก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนแลว้ ผลกระทบ
ในทางลบท่ีจะตามมาก็คือ องคก์ารจะไม่สามารถสร้างความแตกต่างเพื่อแยกตวัเองออกมาจากคู่แข่ง
ได ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายขององคก์ารจะไม่สามารถคาดหวงัไดว้า่เขาควรท่ีจะไดรั้บบริการหรือความ
พึงพอใจในระดบัไหนจากองคก์ารและสุดทา้ยก็คือ บุคลากรขององคก์ารเองจะไม่รู้ทิศทางท่ีชดัเจน
ในการปฏิบติังานของตนเองว่าพวกเขาควรจะส่งมอบสินคา้ และบริการอยา่งไรเพื่อสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

2. การคิดกลยทุธ์ CRM (CRM strategy) จะตอ้งน าทิศทางและเป้าหมายดา้นการเงินจาก
กลยุทธ์ของการด าเนินธุรกิจโดยรวมมาร่วมประกอบดว้ยเพื่อท่ีจะคน้หากลยุทธ์ในการสร้างความ
จงรักภกัดีของลูกคา้เพื่อท าให้ลูกคา้อยูก่บัองค์การไดย้าวนานข้ึน ซ้ือสินคา้และบริการกบัองคก์าร
มากข้ึน แนะน าองคก์ารใหก้บับุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงความเตม็ใจของลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการอ่ืน 
ๆท่ีมีราคาสูงข้ึน วตัถุประสงคข์องกลยทุธ์ CRM มีนยัส าคญัคือ การท่ีองคก์ารสามารถจะก าหนด 

3. ประสบการณ์ของลูกคา้ (valued customer experience) ท่ีไดจ้ากการปฏิสัมพนัธ์กบั
องคก์ารท่ีจะช่วยก าหนดมุมมองของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์าร ซ่ึงส่ิงน้ีจะสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ CRM ท่ี
องค์การไดต้ั้งเอาไว ้ประสบการณ์ท่ีดีของลูกคา้จะส่งผลต่อความพึงพอใจความเช่ือใจและความ
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จงรักภกัดีต่อองค์การในระยะยาว ในทางตรงกนัขา้มประสบการณ์ท่ีไม่ดีของลูกคา้นอกจากจะไม่
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การแลว้ประสบการณ์ท่ีไม่ดีจะถูกบอกต่อออกไปในอตัราท่ีเร็วและมากกว่า
ประสบการณ์ท่ีดี 

4. ความร่วมมือภายในองค์การ (organizational collaboration) ความเช่ือผิด ๆ อย่าง
หน่ึงถือว่ารุนแรงส าหรับองคก์ารก็คือ คิดวา่การท่ีองค์การน าเทคโนโลยีดา้น CRM มากมายมาใช้
ภายในองค์การจะช่วยท าให้องคก์ารเป็นองค์การท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลูกคา้หรือเป็นองคก์ารท่ีมีลูกคา้เป็น
ศูนย์กลางส่ิงท่ีขาดหายไปคือ การเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นภายในองค์การ จุดมุ่งหมายหลักของ
แนวความคิด CRM ก็คือ การท่ีบุคลากรขององค์การตั้งแต่ระดบัพนักงานปฏิบติัการจนถึงระดบั
ผูบ้ริหารต่างใหค้วามสนใจและมุ่งเนน้ไปท่ีการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีอาจจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในองคก์ารการออกแบบระบบ
ค่าตอบแทนและการจูงใจของพนกังาน การพฒันาทกัษะความช านาญของบุคลากรหรือแมแ้ต่การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อกระตุน้ให้เกิดการท างานท่ีประสานสอดคลอ้ง
กนัทัว่ทั้งองคก์าร 

5. กระบวนการ (processes) ในอดีตการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการภายใน
องค์การเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานภายใน และลดตน้ทุนใน
การด าเนินงานขององคก์ารโดยผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการพฒันาน้ีก็คือ ตวัองคก์ารเอง 
ไม่ใช่ลูกคา้การน าหลกัการ CRM เข้ามาใช้จะช่วยให้องค์การมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาปรับปรุง
กระบวนการหลกัๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงไปท่ีลูกคา้ และยงัเป็นการช่วยท าให้องคก์ารทราบ
ดว้ยวา่กระบวนการใดมีความส าคญักบัลูกคา้บา้ง บ่อยคร้ังท่ีองคก์ารลืมคิดไปวา่กระบวนการภายใน
องคก์ารท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย กระจดักระจายและซบัซ้อนจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดประสบการณ์ท่ีไม่
ดีในการติดต่อกบัองคก์าร 

6. ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า (information) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดและมีผลต่อ CRM 
องคก์ารจ าเป็นตอ้งบริหารขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ เร่ิมตั้งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลรวมถึงการส่งผา่นและกระจายขอ้มูลเหล่าน้ีไปยงัส่วนต่าง ๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ลูกค้าโดยทัว่ถึงทั้งองค์การ แต่ในความเป็นจริงแล้วองค์การส่วนใหญ่จะมีข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า
มากมาย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไม่ไดน้ ามาจดัจ าแนกและวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
และยงักระจดักระจายอยูใ่น 

7. เทคโนโลยี (technology) คนส่วนใหญ่มีความคิดว่า CRM คือเร่ืองเก่ียวกับ
เทคโนโลยีลว้น ๆ จริง ๆ แลว้เทคโนโลยี CRM เป็นเพียงองค์ประกอบส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้
องคก์ารประสบผลส าเร็จในดา้น CRM เท่านั้น อยา่งไรก็ตามการพิจารณาน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาใชจ้ะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย CRM ไดเ้ร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. การวดัความกา้วหน้าของ CRM (metrics) เหมือนกบักลยุทธ์อ่ืน ๆ การท า CRM 
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จ าเป็นท่ีตอ้งมีตวัวดัเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการน า CRM มาใช้วา่ประสบผลส าเร็จมากนอ้ย
เพียงใดและสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ดงันั้นองคก์ารจ าเป็นท่ีตอ้งตั้ง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสามารถวดัค่าได ้และคอยติดตามตวัวดัเหล่าน้ีอยา่งสม ่าเสมอ องคก์าร
สามารถตั้งตวัวดัและติดตามผลการด าเนินกลยุทธ์ CRM โดยก าหนดตวัวดัใน 4 ระดบั คือ ตวัวดั
ระดบัองค์การ ตวัวดัระดบักลยุทธ์ทางดา้นลูกคา้ ตวัวดัส าหรับวดัการด าเนินงานและกระบวนการ
และสุดทา้ยคือตวัวดัส าหรับปัจจยัน าเขา้ 

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กระบวนการพฒันากลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ มีขั้นตอน 4 ขั้นดงัน้ี 

(ชมพูนุช สุนทรนนท,์ 2549) 
1. การแสวงหาและการรักษาลูกคา้ ส าหรับองคก์รธุรกิจใด ๆ การด าเนินธุรกิจ

จ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการแสวงหาลูกคา้ 
2. การเขา้ใจและสร้างความแตกต่าง การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

จ  าเป็นตอ้งอาศยัความเขา้ใจลูกคา้อยา่งถ่องแท ้
3. การจดัหาสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหม้าก

ท่ีสุดโดยอาศยัความเขา้ใจวา่ลูกคา้ขององคก์รคือใคร 
4. การปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการเพิ่มคุณค่า (value) ใหก้บัลูกคา้ โดยอาศยัการพฒันา

สินคา้และบริการควบคู่กนัไป เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ ของลูกคา้มากท่ีสุด 
กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี แสดงไดด้งั ภาพประกอบท่ี 2.12 

 
ภาพประกอบที่ 2.12 แสดงกระบวนพฒันากลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

ท่ีมา : Melinda Nykamp (อา้งถึงใน ชมพูนุช สุนทรนนท์, 2549) 
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ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หมายถึง ส่ิงท่ีขับเคล่ือน

ความส าเร็จในการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือองคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นหลกัประกนัท่ีท าให้
การด า เ นิน กิจกรรมการจัดการความสัมพัน ธ์กับ ลูกค้าในองค์กรประสบความส า เ ร็จ 
(Federico Rajola., 2003) โดยเป็นองค์ประกอบท่ีสนบัสนุนการสร้างความสัมพนัธ์ และรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายองคป์ระกอบท่ีท างานร่วมกนัและแต่ละ
องค์ประกอบจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนกนั โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถูกน ามาใช้เพื่อ
พิจารณาวางแผน และด าเนินการเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ การรักษาและกระชบัความสัมพนัธ์ลูกคา้ 
ให้ลูกคา้พึงพอใจ ไวว้างใจ สร้างความภกัดี และการรักษาลูกค้า ทั้ งน้ี การท่ีองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ จะไม่สามารถอาศยัองค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึง แต่ตอ้ง
ประกอบไปดว้ยองค์ประกอบท่ีจ าเป็นหลายตวัท่ีมีความเก่ียวพนักนั เพื่อความส าเร็จในการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Comb, C., 2004) ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านท่ีไดเ้สนอรูปแบบการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดผลในองคก์ร (Buttle, Francis., 2001; Injazz J. 
Chen & Karen Popovich., 2003; Comb, C., 2004; Gartner Group, 2002) โดยมีวิวฒันาการ และ
ความสัมพนัธ์ในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

Buttle, Francis. (2001) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อ
น าส่งคุณค่าแก่ลูกค้า เรียกว่า CRM Value chain ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 
องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าและวฒันธรรมองคก์ร (leadership and organization culture) 2) 
บุคลากร (people) f3) ขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (data and information technology) และ 4) 
กระบวนการ (process) 

 Injazz J. Chen & Karen Popovich. (2003) ไดอ้ธิบายวา่ การพฒันารูปแบบการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้นั้น หลกัการส าคญัคือตอ้งมีความเขา้ใจองค์ประกอบท่ีตอ้งมีในระบบการ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบ (framework) หรือส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งท า
ในอนาคต กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นกรอบท่ีอธิบายส่ิงท่ีองค์กรจะท า
ประกอบดว้ย บุคลากร (people) กระบวนการ (process) และเทคโนโลยี (technology) ท่ีมีส่วน
ส าคญัในการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบัองค์กรให้ประสบความส าเร็จ แสดงไดด้งั
ภาพประกอบท่ี 2.13 
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ภาพประกอบที่ 2.13 รูปแบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของ Injazz J. Chen & Karen Popovich. 

(2003, pp. 672-688.) 
 
                   Comb, C. (2004) ไดเ้สนอองค์ประกอบท่ีท าให้การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ประสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั อาทิ วฒันธรรมองค์กร (culture) บุคลากร 
(people) ภาวะผูน้ า (leadership) และ เทคโนโลยี (technology) ท่ีแต่ละองคป์ระกอบมุ่งขบัเคล่ือน
ไปยงัลูกคา้ แสดงไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.14 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.14 รูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของ Comb, C. (2004) 
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ประโยชน์ของการใช้ CRM ในธุรกิจ 
จากการท่ี CRM เนน้การใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลางของธุรกิจ และการท่ีลูกคา้มีความตอ้งการ

และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ธุรกิจจึงตอ้งสร้างกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละรายโดยการใช ้
CRMเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ จึงท าให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงใจยิ่งข้ึน และท าให้ธุรกิจได้ผลลพัธ์ต่อเน่ือง (กุณฑลี ร่ืนรมย ,์ เพลินทิพย ์ 
โกเมศโสภา และสาวกิา อุณหนนัท,์ 2548) ซ่ึงสามารถสรุปของ CRM ไดด้งัน้ี 

1. สร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวระหว่างบริษทักับลูกค้า ด้วยความสัมพนัธ์ท่ีดีและ
ต่อเน่ืองยาวนานไม่ไดเ้กิดข้ึนชัว่ขา้มคืน แต่เกิดจากประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจในคร้ังแรกท่ีมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและค่อย ๆ สานสัมพนัธ์กนัจนเป็นโซ่ทองคลอ้งใจแนบแน่นเสมือนหน่ึงเป็นเครือ
ญาติใกลชิ้ดและหมัน่คอยดูแลรักษามนัไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ ความสัมพนัธ์ท่ีก่อให้เกิดมูลค่าระยะยาว 
ของลูกคา้ 

2. การรักษาลูกคา้ปัจจุบนั มีหลกัการส าคญัคือ การสร้างคุณค่าเพิ่ม (value added) ให้แก่
ลูกคา้ โดยเนน้ลดค่าใชจ่้ายของลูกคา้เป็นหลกั ท าให้ลูกคา้เห็นถึงความแตกต่างของบริษทักบัคู่แข่ง
ขนั 

3. ช่วยในการหาลูกคา้ใหม่ โดยการสร้างความพอใจให้ลูกคา้ปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นลูกคา้
อา้งอิงในการหาลูกคา้ใหม่ ซ่ึงตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่มากกว่าตน้ทุนการรักษาลูกคา้เก่าถึง 6 เท่า 
ทั้งน้ีตอ้งไม่ท าใหลู้กคา้ปัจจุบนัรู้สึกวา่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยบริษทัหาลูกคา้ลูกคา้ 

4. ช่วยในการดึงลูกคา้เก่ากลบัมา โดยใช้โปรแกรม CRM ช่วยในการดึงลูกคา้เก่า
กลับมาได้แต่อาจจะตอ้งใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะลูกค้าอาจจะจงรักภกัดีกับสินค้าคู่แข่งใน
ช่วงเวลาท่ีจากไปหลกัส าคญั คือ ตอ้งท าดีท่ีสุดกบัลูกคา้ปัจจุบนั แลว้ใช้ลูกคา้ปัจจุบนัดึงลูกคา้เก่า
กลบัมา โดยเฉพาะลูกคา้ปัจจุบนัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้เก่า 

5. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีกับบริษัท และสินค้าหรือบริการของบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีบริษทัมีสินคา้จ าหน่ายหลายสายผลิตภณัฑ์ การท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของ
บริษทัในสายผลิตภณัฑ์หน่ึงแลว้รู้สึกประทบัใจในทางบวก โอกาสท่ีบริษทัจะเสนอขายสินคา้ใน
สายผลิตภณัฑ์อ่ืนหรือซ้ือต่อเน่ือง (cross selling) ไดส้ าเร็จมีมากข้ึน และมีโอกาสท่ีลูกคา้จะซ้ือต่อ
ยอด โดยเคยซ้ือของถูกก็ถูกเปล่ียนเป็นซ้ือของแพงข้ึน 

6. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ เพราะลูกคา้จะบอกปากต่อปากถึงการบริการ
หรือสินค้าท่ีดี และสร้างความภักดี เช่ือมั่น และมีส่วนร่วมของพนักงานกับบริษัท เน่ืองจาก
โปรแกรม CRM เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีดีกบับริษทั 
(จ าลกัษณ์ ขนุพลแกว้, 2546 อา้งถึงใน นภสันนัท ์โตร่ืน, 2550) 

7. ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้ามีความส าคัญอย่างยิ่ง หาก
องค์กรมีการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว
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ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ และยงัช่วยในการหาลูกคา้ใหม่ ช่วยเพิ่มก าไรให้แก่องคก์ร ประสิทธิภาพ
นั้นในวงการธุรกิจหมายถึงการประกอบกิจการท่ีมีก าไร กล่าวคือ ถา้ประกอบกิจการมีก าไรเรียกวา่
ท างานมีประสิทธิภาพ ถา้ขาดทุนก็เรียกวา่ท างานไม่มีประสิทธิภาพ (นภา ไชยอุบล, 2545) เน่ืองจาก
ในการท าธุรกิจต้องใช้ทุนซ่ึงมิได้หมายถึงเฉพาะเงินตราเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารท่ีมีการ
ประหยดัทั้งแรงงานเวลาและไดรั้บประโยชน์สูงสุดดว้ย เม่ือมีการลงทุนธุรกิจจึงหวงัผลตอบแทน
ในรูปแบบของก าไรจากการลงทุนนั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามภาพประกอบท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.15 ประโยชน์ของการใช ้CRM ในธุรกิจ (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ เพลินทิพย ์โกเมศโสภา 

และ สาวกิา อุณหนนัท์, 2548) 
 

ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหป้ระสบความส าเร็จจะตอ้ง ประกอบดว้ยแผนปฏิบติั

การท่ีมีความละเอียดและรัดกุมเป็นอย่างมาก เพราะการวางแผนท่ีดีจะช่วยให้องค์กรพบกับ
ความส าเร็จตามท่ีตั้งไวไ้ดต้ามแนวทางกระบวนการการสร้างการบริหารความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
(Melinda Nykamp., 2001) 

1. การประเมินสถานการณ์ (situation assessment) การประเมินสถานการณ์จะช่วยให้
องค์กรสามารถจดัการก าหนดขนาดและล าดบัการบริหารความสัมพนัธ์ได้ชัดเจนมากข้ึน โดย
ขั้นตอนแรกคือ การประเมินสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไดข้อ้เท็จจริงเร่ืองน้ี คือ 
การสัมภาษณ์และถกประเด็นกบับุคลากรภายใน อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ หรือแมแ้ต่
พนกังานระดบัตน้ขององคก์ร การถกประเด็นดงักล่าวจะช่วยให้เราทราบถึงเร่ืองท่ีเป็นขอ้เด่นและ
ขอ้ด้อยของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ทั้งน้ีตอ้งท าความเขา้ใจถึงมุมมองท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ
แผนกเพื่อน ามาประเมินสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างตรงประเด็นตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ดว้ย

ลูกคา้เกิดความพอใจ 

ลูกคา้มีความจงรักภกัดี 

ซ้ือสินคา้รูปแบบอ่ืน ซ้ือสินคา้รุ่นท่ีมีคุณภาพ
ดีข้ึน 

ราคาสูงข้ึน 

รายไดข้ององคก์ร
เพ่ิมข้ึน 

ก าไรขององคก์รเพ่ิมข้ึน 

พดูถึงในทางดี ซ้ือมากข้ึน 

ลูกคา้ใหม ่
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เหตุน้ีจึงมีการแบ่งการประเมินอออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ภารกิจท่ีแต่ละส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายลุล่วง
และเป็นระบบไดง่้ายข้ึน 

1.1. การประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร คือ การประเมินโครงสร้างองคก์รและ
ความสามารถของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยผลการประเมินสถานการณ์ของภายใน
องคก์รจะท าให้ทราบถึงต าแหน่งท่ีองค์กรยืนอยูแ่ละจุดเด่นจุดดอ้ยในแต่ละภาคส่วน การท่ีภายใน
องคก์รร่วมมือกนัจะส่งผลให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของ
กระบวนการประเมินเพื่อน าขอ้มูลมาพฒันาศกัยภาพและเป็นรากฐานส าคญัของการวางกลยุทธ์ของ
องคก์ร ตลอดจนเพิ่มศกัยภาพในการจดัสรรทรัพยากร เพื่อจดัการการลงทุนท่ีเหมาะสมดว้ย 

1.2. การประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร คือ การประเมินประสบการณ์ของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการโดยอาจจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ลูกคา้ทั้งหมดหรือเจาะเฉพาะกลุ่มลูกคา้
ท่ีองคก์รตอ้งการศึกษา ซ่ึงการประเมินขอ้มูลเพื่อคน้หาวงจรการซ้ือของลูกคา้ ความคาดหวงั กลุ่ม
ลูกค้าท่ีแท้จริง จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการท าการจดัการความสัมพนัธ์ได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ 

2. การวิเคราะห์ช่องว่างของการท าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM gap 
analysis) คือ การเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู่กบัส่ิงท่ีตอ้งการให้เป็นในอนาคตเพื่อ
เป็นการมองหาโอกาสในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการวเิคราะห์กิจกรรม
ทางการตลาดจะท าให้เกิดการจดัระบบขอ้มูลและกระบวนการทางธุรกิจไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนและ
เม่ือองคก์รพบขอ้บกพร่องต่างๆ ในกระบวนการก็จะไดน้ ามาแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 

3. การวางแผนปฏิบัติการ (action plan) การจดัล าดบัก่อนหลงัในการสร้างปฏิสัมพนัธ์
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการสร้างความส าเร็จตั้งแต่เร่ิมตน้ โดยอิงหลกัการเง่ือนไขอยู่ 4 ประการ 
คือ 

3.1. ค่าใช้จ่าย (cost) การวเิคราะห์ถึงการลงทุนในขั้นตน้และค่าใชจ่้ายในอนาคตท่ี
อาจจะเกิดข้ึน 

3.2. ผลประโยชน์ (benefit) ดงัเช่น การเพิ่มของผลก าไรท่ีไดจ้ากการซ้ือของลูกคา้ 
การประหยดัรายจ่ายตน้ทุนการผลิต การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้จนกลายเป็นความภกัดี เป็นตน้ 

3.3. ความเป็นไปได้ (feasibility) การอยูบ่นพื้นฐานของการประเมินความพร้อม
ทางดา้น ความสามารถขององคก์ร ความพอเพียงของทรัพยากร ระบบสนบัสนุนทั้งจากภายใน และ
ภายนอกองคก์ร และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4. เวลา (time) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน รวมถึงระยะเวลาของการอบรม
เพื่อเพิ่มทกัษะและการบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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ตวัแบบท่ีใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ได้แก่ DEAR Model และ 
IDIC Model โดยแต่ละ Model มีสาระส าคญัดงัน้ี  

1. DEAR Model 
 DEAR Model มีองคป์ระกอบดงัน้ี (วทิยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร, 2547 อา้งถึง

ใน พรทิพย ์ประดิษฐากร, 2556) 
1.1 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (database) 

1.1.1 สร้างฐานข้อมูลลูกค้า  ในธุรกิจบางประเภทมีการเก็บข้อมูลของ
ผูบ้ริโภคเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการลงทะเบียนหรือร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัองค์กรก็
จะมีความได้เปรียบในเร่ืองของฐานข้อมูลเบ้ืองต้นของลูกค้า เพราะถ้าผูบ้ริโภครายใดมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รมากก็จะยิง่มีส่วนท าใหฐ้านขอ้มูลลูกคา้มีมากข้ึนตามไปดว้ย ยกตวัอยา่ง กลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน กลุ่มโทรคมนาคม เป็นตน้ ส่วนถ้าองค์กรไหนไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ีก็สามารถ
เร่ิมตน้จากขอ้มูลในแหล่งภายในองคก์รนั้นได ้เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี ฝ่ายบริการลูกคา้ เป็นตน้ โดย
ท่ีความยากง่ายของการเก็บขอ้มูลนั้นข้ึนอยูก่บัวา่องคก์รนั้นๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์มากนอ้ย
แค่ไหน ในกรณีของสินคา้บางชนิดใน กลุ่มอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ ก็
มกัจะมีปัญหาเร่ืองความไม่เป็นระบบของขอ้มูลเน่ืองจากขายสินคา้ผา่นคนกลางและลูกคา้เป็นแบบ
รายยอ่ยกระจดักระจายกนัไป ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างฐานขอ้มูลโดยใชกิ้จกรรมส่งเสริมการขาย
มาดึงดูดความสนใจ เช่น การท่ีให้ผูบ้ริโภคลงทะเบียนเพื่อรับรางวลัหรือมอบส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้และบริการนั้นๆ ในท่ีน้ีนกัการตลาดควรมีแนวทางของการท าฐานขอ้มูล ผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 

- รายการซ้ือสินคา้และประวติัลูกคา้พร้อมรายละเอียด เช่น อาย ุเพศ 
รายการสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยๆ ราคาท่ีลูกคา้ซ้ือ เป็นตน้ 

- รายละเอียดในเร่ืองท่ีการติดต่อลูกคา้และช่องทางการติดต่อ
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในทุกเร่ืองโดยไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นแค่เร่ืองการขายเท่านั้น 

- ขอ้มูลรายละเอียดอ่ืนๆ สามารถน าไปวเิคราะห์และจดัประเภทของ
ลูกคา้ได ้

- การตอบสนองของลูกคา้ต่อเคร่ืองมือทางการตลาดผา่นช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ อาทิเช่น การส่งไดเร็กเมล การส่ือสารผา่นพนกังานขาย เป็นตน้ 

1.1.2 วิเคราะห์และเจาะจงกลุ่มลูกค้าตามมูลค่า ในสมยัก่อนการท าการตลาด
จะใช้วิธีการในการวิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้าเพื่อท าการแยกแยะลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆตามรูปแบบ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือตวัแปรรวมท่ีมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อน าขอ้มูล
ดงักล่าวมาจดัการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้นๆ แต่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนรูปแบบการ
วเิคราะห์ผูบ้ริโภคเป็นลกัษณะรายบุคคล เพื่อโอกาสในการท าความเขา้ใจต่อผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน อีก
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ทั้งยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นกบัลูกคา้และการสร้างผลก าไรในระยะยาวไดอี้กดว้ย ซ่ึงผล
ก าไรท่ีไดเ้พิ่มข้ึนมานั้นจะไดม้าจากกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

- โอกาสท่ีลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงแลว้จะซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนๆ
ต่อไปดว้ย หรือมีการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง 

- การเพิ่มโอกาสของปริมาณการซ้ือในยอดการซ้ือในคร้ังต่อๆ ไป 
- การลดตน้ทุนของกิจการนั้นๆ ลงก็ช่วยเพิ่มก าไรต่อองคก์รได ้ 
ดงันั้นการจดัแบ่งประเภทของลูกคา้ก็ช่วยส่งผลให้เกิดก าไรท่ีมากข้ึน

แก่องค์กร เช่น การคดัแยกลูกคา้ท่ีมีความภกัดีและก าไรให้อย่างต่อเน่ืองออกจากกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่
สร้างก าไรหรือท าให้องคก์รขาดทุนออก ตามหลกั 80:20 ท่ีองค์กรทัว่ไปมกัพบเจอ ดงันั้น ในการ
สร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ควรเลือกท่ีจะรักษาลูกคา้กลุ่มท่ีมีความภกัดีใหอ้ยูก่บัองคก์รใหน้านท่ีสุด ดว้ย
เหตุน้ีองค์กรจึงตอ้งส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูลให้ดีก่อนการคดัแยกกลุ่มของลูกคา้และเลือกลูกคา้เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการสร้างผลก าไรขององคก์ร รวมถึงตวัองคก์รเองก็ไดรั้บผลตอบ
รับในเชิงบวกอยา่งกวา้งขวางจากลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจในสินคา้และบริการดว้ย 

1.2 การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (electronic)  
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์แยกแยะขอ้มูล

ลูกคา้เพื่อสร้างสัมพนัธ์และสร้างจุดการติดต่อส่ือสารกบัตวัลูกคา้ รวมถึงช่วยในการกระจายขอ้มูล
ในช่องทางต่างๆ ทั้งในและนอกองคก์ร ซ่ึงเทคโนโลยีจะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งประกอบดว้ย
หลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ให้
ประสบความส าเร็จ จะตอ้งประกอบไปดว้ยเทคโนโลยีทั้งระบบปฏิบติัการและระบบวิเคราะห์ ซ่ึง
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงการจดัเก็บ การจดัเตรียม และฐานข้อมูลลูกคา้ได้ดี 
รวมถึงช่วยให้องค์กรเกิดการพฒันาคุณภาพภายในตวัองค์กรเองด้วย และถ้าในกรณีท่ีมีการน า
ขอ้มูลไปใช้ต่อยอดกับองค์กรภายนอกก็จะช่วยให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เช่นกนั 

1.2.2 สร้างจุดการติดต่อ (contact point/touch points) การปฏิสัมพนัธ์เรียก
ได้ว่าเป็น หัวใจหลักของการท าการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเลยทีเดียว การบริหาร
ความสัมพนัธ์จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการติดต่อกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง การ
รักษาสัมพนัธ์ควรเน้นหนกัในเร่ืองคุณภาพท่ีคงเส้นคงวาและตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รง
ประเด็น ซ่ึงเม่ือองค์กรน าขอ้มูลฐานลูกคา้ไปวิเคราะห์ก็จะสามารถหาจุดการติดต่อกบัลูกคา้เพื่อ
สานสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจุดติดต่อดงักล่าวสามารถแยกออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

- จุดติดต่อในงานขาย เช่น พนกังานท่ีร้าน จุดบริการการขาย เป็นตน้ 
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- จุดติดต่อในการบริการลูกคา้/งานสนบัสนุน เช่น การบริการลูกคา้ 
การฝึกอบรม การรับประกนั คอลลเ์ซ็นเตอร์ (call center) เป็นตน้ 

- จุดติดต่อเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ เช่น พนกังานจดัส่งสินคา้ แผนก
จดัส่ง เป็นตน้ 

- จุดติดต่อเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

- จุดติดต่อหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายเครดิต เป็นตน้ 
ณ ปัจจุบนั เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารก้าวหน้าไปอย่างมากท าให้

นกัการตลาดมีจุดการติดต่อกบัลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจาก
เทคโนโลยคีอลลเ์ซ็นเตอร์ท่ีใชก้นัอยูแ่ลว้นั้นก็ยงัมีเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีท า
ให้นกัการตลาดสามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ได้ง่าย รวดเร็ว เฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัถ่วงทีดว้ย 

1.2.3 กระจายข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ  ส่ิงท่ีการบริหาร
ความสัมพนัธ์ควรให้ความส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือการท่ีองคก์รมีการจดัการระบบฐานลูกคา้ท่ีดีจะ
สามารถช่วยใหก้ารรท างานภายในองคก์รราบร่ืนข้ึน เช่น ในกรณีท่ีตอ้งการเรียกดูขอ้มูลของลูกคา้ก็
สามารถเรียกดูไดอ้ยา่งทนัที เป็นตน้ 

1.3 การก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (action) 
เม่ือมีกระบวนการการจดัการขอ้มูลลูกคา้ท่ีเป็นระบบแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ีเรา

ตอ้งท าคือ การก าหนดแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรม
ต่างๆ สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 

1.3.1 การบริการลูกค้า (costumer service) การท่ีนกัการตลาดจะสามารถ
รักษาฐานลูกคา้และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดน้ั้นตอ้งรู้จกัการบริการทั้งใน “เชิงรับ” 
คือการแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ และวธีิ “เชิงรุก” คือ การคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้ และหาทาง
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ก่อนท่ีลูกคา้จะร้องขอหรือเกิดปัญหาข้ึน ทั้งสองวิธีดงักล่าวจะช่วย
เพื่อสานสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนในใจของลูกคา้ได ้

1.3.2 โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ส ะ ส มค ะ แนน / โ ป ร แ ก ร มส ร้ า ง ค ว า มภั ก ดี 
(frequency/loyalty programs) เป็นการใชร้ะบบสมาชิกหรือแตม้สะสมคะแนนเพื่อตอบแทนการ
จบัจ่ายแก่ลูกคา้ วธีิการน้ีเป็นวธีิท่ีไดรั้บความนิยมในทุกขนาดองคก์รและไดผ้ลดีมาโดยตลอดในแง่
ขอการรักษาฐานลูกคา้และสร้างความภกัดี เช่น การสะสมไมล์ของสายการบิน การสะสมคะแนน
ของหา้งร้านต่างๆ เป็นตน้ 
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1.3.3 โปรแกรมสร้างสัมพันธ์ในเชิงสังคม (community programs) เป็นการ
สร้างสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยกนัเองเพื่อเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ในระยะยาว เช่น การตั้ง
ชุมชนในสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและซกัถามปัญหาในการใชง้าน ฯลฯ 

1.3.4 โปรแกรมสร้างสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (structure ties) การท่ีองค์กร
มอบความสะดวกสบายให้กบัลูกคา้ในการติดต่อส่ือสาร การสั่งซ้ือสินคา้ หรือควบคุมค่าใช้ ฯลฯ 
ผ่านอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้และเช่ือมโยงลูกคา้กับ
สินคา้และบริการนั้นไดด้ว้ย เช่น การเพิ่มความสะดวกในการสั่งซ้ือสินคา้แบบออนไลน์, การเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

1.3.5 การสนองความต้องการลูกค้าเป็นรายบุคคล (customization) การ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในรายบุคคลเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยสร้างสัมพนัธ์ท่ีเหน่ียวแน่นได ้
เพราะเม่ือลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
และผกูพนักบัองคก์รไดอ้ยา่งยาวนาน เช่น การท่ีบริษทัรองเทา้กีฬาใหลู้กคา้ออกแบบรองเทา้ไดด้ว้ย
ตวัเอง, การท่ีลูกคา้สามารถเลือกส่วนผสมผลิตภณัฑ์ เคร่ืองส าอางท่ีเหมาะสมกบัตนเองเองโดยอยู่
ภายใต ้ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญพร้อมทั้งตั้งช่ือและออกแบบบรรจุภณัฑ์ไดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ จะ
เห็นไดว้า่การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้วิธีการแบบการสนองความตอ้งการลูกคา้เป็นรายบุคคล
สามารถเป็นจริงไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีลดลงอยา่งมาก 

1.4 การเก็บรักษาฐานลูกค้า (retention) 
การประเมินผลการบริหารและการขยายฐานเพื่อรักษาการเจริญเติบโตของการสร้างสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการสานต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์และความย ัง่ยืนในการท าธุรกิจ 
การน าระบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มาใช้ท าให้เกณฑ์ในการวดัผลของความส าเร็จของธุรกิจ
เปล่ียนไปจากเดิมท่ีคิดถึงแต่เร่ืองยอดขาย ผลก าไร ส่วนแบ่งการตลาด มาให้ความส าคญัในเร่ือง
ของลูกคา้ อาทิเช่น การคิดถึงตน้ทุนการไดม้าซ่ึงลูกคา้, ส่วนแบ่งของการซ้ือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้
เม่ือเทียบกบัคู่แข่งหรือส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน (share of costumer/share of wallet) เป็นตน้ ส่วนเร่ือง
ของการขยายการเติบโตของความสัมพนัธ์ลูกคา้จะใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดน้ั้น ตอ้งมาจากการสร้าง
ความคุน้เคยและความเช่ือถือท่ีลูกคา้มีต่อสินคา้และบริการรวมถึงตวัองคก์รให้มากข้ึน เพราะถา้ส่ิง
เหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้ ลูกคา้ก็จะเกิดการจบัจ่ายสินคา้และบริการในมูลค่าท่ีสูงกวา่เดิมหรือเพิ่มยอดจาก
การซ้ือสินคา้เดิมไปสู่สินคา้ท่ีออกใหม่ เพราะการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์จะสามารถกระตุน้ยอดการ
ซ้ือไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง 
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ภาพประกอบที่ 2.16 องคป์ระกอบของการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้แบบ “DEAR”  

(วทิยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร, 2547) 
 

2. IDIC Model 
ในการท า CRM ให้ปฏิบติัต่อลูกคา้แต่ละกลุ่มแตกต่างกนั คือแบ่งลูกคา้เป็นพลเมือง

ชั้นหน่ึง ชั้นสอง มีการเลือกปฏิบติั (double standard) ขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะเพิ่มคุณค่าข้ึนมา 
ดว้ยการบริหารจดัการส่วนผสมทางดา้นลูกคา้ข้ึนมา (management mix customer) เพราะเราจะเป็น
ฝ่ายท่ีรู้จกัลูกคา้วา่กลุ่มไหนมีคุณค่าส าหรับธุรกิจมากท่ีสุด ฉะนั้น หลกัส าคญัท่ีควรจดจ าในการท า 
CRM คือ IDIC ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี (รินรดา จิรภกัดี, 2547) 

2.1 Identify จ าเป็นท่ีจะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่ ลูกคา้คือใครและกลุ่มไหนท่ีเราเลือกเขา้
หา 

2.2 Differentiate เม่ือรู้วา่ลูกคา้คือใคร หลงัจากการสร้างความสัมพนัธ์แลว้ จะตอ้ง
สร้างความแตกต่างวา่กลุ่มไหนท่ีเราสามารถเพิ่มมูลค่าไดห้รือไม่ได ้และหากกลุ่มไหนท่ีเพิ่มมูลค่า
ไดบ้า้ง ตน้ทุนอาจจะมีบา้งแต่ถา้ยงัมีความสามารถในการท าก าไรอยูก่็ยงัพอรับได ้

2.3 Interact การปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อคน้หาส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
2.4 Customization สืบเน่ืองจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ก็เพื่อจะมาท าการ

ผลิตสินคา้ หรือบริการแบบเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการของเขาแต่ละกลุ่ม 

การจดัการ 

ความสมัพนัธ์ 
กบัลูกคา้ 

ประเมินและวดัผล 

เทคโนโลย ี
(Electronic) 

ฐานขอ้มูล (Database) 

เก็บรักษาลูกคา้ 
(Retention) 

เทคโนโลย ี
(Electronic) 

รักษาความเติบโต 

ของความสมัพนัธ์ 
สร้างฐานขอ้มูล 

ของลูกคา้ 

เจาะจงกลุ่มลูกคา้ 
ตามมูลค่าลูกคา้ 

เลือกเทคโนโลย ี

และวิธีการ 

กระจาย 
ขอ้มูล 
ผา่นทุก 
ช่องทาง 
และ 
หน่วยงาน 

สร้างจุด 

การติดต่อ 

กบัลูกตา้ 
ก าหนดโปรแกรม 

สร้างความสมัพนัธ์ 

สนองความตอ้งการ 
ลูกคา้รายคน 

(Customization) 
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จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูว้จิยัได้
สรุปองคป์ระกอบหรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตามแนวคิด/
ทฤษฎีของนกัวชิาการต่าง ๆทั้งไทยและต่างประเทศ ไดด้งัตารางท่ี 2.1
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ตารางท่ี 2.1 องคป์ระกอบหรือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตามแนวคิดทฤษฎีของนกัวชิาการต่างๆ 

ประเด็นส าคัญของ CRM 
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องค์ประกอบหรือประเด็นต่างๆ ของ CRM                               

วิสยัทศัน์ CRM ✓                             

การคดักลยทุธ ์CRM ✓                         ✓   

ประสบการณ์แห่งคุณค่าของลูกคา้ ✓           ✓                 

ความร่วมมือภายในองคก์าร ✓                             

กระบวนการ ✓   ✓ ✓       ✓       ✓   ✓   
สารสนเทศ ✓   ✓     ✓       ✓           

เทคโนโลย ี ✓   ✓ ✓ ✓ ✓                   

การประเมินผลของ CRM ✓         ✓   ✓               

การแสวงหาและการรักษาลูกคา้   ✓             ✓             

การเขา้ใจและการสร้างความแตกต่าง   ✓                           

การพฒันาและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้   ✓                           
การปฏิสมัพนัธ์และการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกคา้   ✓ ✓     ✓       ✓   ✓ ✓   ✓ 
ภาวะผูน้ าและวฒันธรรมองคก์ร     ✓   ✓                     

บุคลากร     ✓ ✓ ✓                     
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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ลูกคา้         ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ ✓ 
การประเมินสถานการณ์   ✓                           

วิเคราะห์ช่องว่างของการท า CRM   ✓                           

การวางแผนปฏิบติัการ   ✓                           

การรักษาลูกคา้             ✓       ✓         

การบริการและคุณภาพการบริการ             ✓ ✓ ✓             
การจดัการความรู้                       ✓     ✓ 
เพ่ิมก าไรให้องคก์าร และมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุ้น                         ✓ ✓   

การติดต่อส่ือสารสองทาง                           ✓ ✓ 
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 จากตารางท่ี 2.1 พบวา่ องคป์ระกอบหรือประเด็นต่างๆ ของ CRM นั้น จะเก่ียวขอ้งกบั
การบริการลูกคา้ การน าเทคโนโลยมีาใช ้และการน ากระบวนการจดัการมาเพื่อการบริการลูกคา้ 
 
ทฤษฏีวินัยแห่งการสร้างคุณค่า 

กิจการหลายๆกิจการมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากลยุทธ์ CRM ท่ีเหมาะสม เพื่อน ามาใชใ้น
กิจการ ทฤษฎีวินยัแห่งการสร้างคุณค่า (value discipline theory) ซ่ึงพฒันาโดย Michael Treacy & 
Frederik Derk Wiersema. (1996) สามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นกลยุทธ์ของ CRM ส าหรับการจดัการคา้
ปลีกได ้(Mohd Azizul Sulaiman, Mohd Amli Abdullah Baharum & Arifi Ridzuan., 2013, 
pp. 354 – 361.) โดยทฤษฎีน้ีไดส้ร้างวินยัเพื่อการการสร้างคุณค่าของกิจการออกเป็น 3 ดา้น ทฤษฎี
น้ีเสนอแนะวา่กิจการจะตอ้งเลือกวนิยัดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นหลกัในการสร้างคุณค่าให้กบักิจการและ
จะตอ้งด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอและเขม้ขน้ 

ทฤษฎีน้ีมีวินยั 3 ดา้น ท่ีกิจการสามารถน ามาใช้ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ความเป็นเลิศในการ
ด าเนินงาน 2) การเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์ และ 3) ความใกลชิ้ดลูกคา้ ทฤษฎีน้ีเสนอแนะว่ากิจการ
หน่ึงจะตอ้งเลือกหน่ึงวินยัดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นหลกั  เพื่อเป็นตวัแบบในการด าเนินงานของกิจการ 
ในขณะเดียวกนัยงัตอ้งเช่ียวชาญอีกสองวินยัท่ีเหลือดว้ย Eichen M. (2006) กล่าววา่ ความสามารถท่ี
จะเลือกวินยัแห่งการสร้างคุณค่าดา้นใดและติดต่อส่ือสารวินยัดา้นน้ี เพื่อให้พนกังานไดเ้ขา้ใจและ
ด าเนินตามวนิยัน้ี จะเป็นส่ิงท่ีท าใหก้ารใชท้ฤษฎีน้ีประสบความส าเร็จ 

วินัยด้านการด าเนินงานเป็นเลิศ 
บริษัทท่ีมีการใช้กลยุทธ์การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศพยายามท่ีจะค้นหาการผสมผสาน

เก่ียวกบัราคา คุณภาพ และความง่ายในการท่ีลูกคา้จะซ้ือซ่ึงคู่แข่งไม่สามารถท าได ้บริษทัจะไม่ใช้
เวลามากส าหรับการสร้างนวตักรรมหรือการสร้างความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1 กบัลูกคา้ แต่บริษทัจะ
เสนอการประกนัลูกคา้ของเขาเก่ียวกบัเร่ืองราคาท่ีต ่าและการให้บริการท่ีปราศจากปัญหา แนวคิดท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงัการด าเนินท่ีเป็นเลิศคือวา่ บริษทัจะมุ่งเนน้ท่ีราคาและความสะดวก นัน่คือบริษทัจะท า
การแข่งขนัทางดา้นราคากบักิจการอ่ืน ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัพยายามท่ีจะหาต าแหน่งของความเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน โดยการหาวิธีลดตน้ทุนต่างๆลง (Söderlund, Magnus & Vilgon, Mats., 1999, 
pp. 1 - 22) 

Jagdish N. Sheth. (2002, pp. 590-592.) กล่าววา่ การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ เป็นปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จในการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ ในขณะท่ีบริษทัส่วนใหญ่ไดลื้มไปในเร่ืองน้ี แต่
บริษทัเหล่าน้ีไดมุ้่งเนน้ไปในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากเกินไป บริษทัท่ีมีการด าเนินงาน
ท่ีเป็นเลิศจะท าการจดัหาผลิตภณัฑส์ าหรับการบริโภคดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด สายผลิตภณัฑ์มีลกัษณะ
เป็นมาตรฐานและมีจ ากดัพร้อมทั้งผลิตภณัฑ์มีความเช่ือถือไดสู้ง การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศจะตอ้งมี
ของเสียเป็นศูนย ์หรือ Zero Defects (Mosad Zineldin, 2006, pp. 430 - 437) ผูน้ าดา้นตน้ทุนนั้นมี
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ความส าคญัไม่มากหรือนอ้ยไปกว่าชนิดต่างๆของระบบ CRM (Michael J. Valos, David H.B. 
Bednall & Bill Callaghan, 2007, pp.147-156) 

วินัยด้านการเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์ 
กิจการซ่ึงมีวตัถุประสงค์เก่ียวกบัผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมและ

การท าส่ิงใหม่ๆ บริษทัเหล่าน้ีตอ้งท าใหลู้กคา้ประทบัใจในตวัสินคา้ กา้วขา้มขีดจ ากดั และแสวงหา
ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ การท าส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งประสบกบัความเส่ียงและความทา้ทายเน่ืองดว้ยกิจการ
ตอ้งแนะน าสิงคา้และบริการใหม่ๆซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียอมรับ Mosad Zineldin. (2006, pp. 430 - 437) 
กล่าววา่ บริษทัท่ีเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งท าการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง 
กิจการท่ีมีการใชก้ลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์ จะตอ้งมีการสร้างนวตักรรมและน าหนา้คู่แข่ง
อยูเ่สมอ นวตักรรมของกิจการจะสามารถท าให้ผลิตภณัฑ์ของกิจการมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึง
การสร้างนวตักรรมนั้นสามารถท าไดโ้ดยการทราบขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ผ่านทางการวิจยั
ของตลาด (Michael J. Valos, David H.B. Bednall & Bill Callaghan, 2007, pp.147-156)) ศกัยภาพ
ของตรายี่ห้อซ่ึงได้แก่ความตระหนัก ช่ือเสียง และความจงรักภักดี สามารถท าให้เกิดผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกิจการได ้ เม่ือลูกคา้รู้วา่มีผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเป็นประโยชน์กบัพวก
เขา กิจการจะได้โอกาสท่ีจะโน้มน้าวลูกคา้เป้าหมายให้มาทดลองสินค้าหรือบริการของกิจการ  
(Ho Yin Wong & Bill Merrilees, 2007, pp. 384-408) นอกจากนั้น Söderlund, Magnus & Vilgon, 
Mats. (1999, pp. 1 - 22) กล่าววา่ ความเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์นั้นสามารถเรียกไดว้า่เป็นบริษทัท่ีมี
นวตักรรมล ้ าหน้าท่ีสุด โดยบริษทัจดัหานวตักรรมเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งไม่หยุด
หยอ่น เพื่อท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์จ  าเป็นจะตอ้งใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความเป็น
เลิศทางการเงิน นอกจากนั้นการจะเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์ การลงทุนมีความยากและตอ้งใช้ความ
พยายามเป็นอยา่งสูง จึงท าใหห้ลายๆบริษทัหนัไปใชว้นิยัดา้นอ่ืนมากกวา่ 

วินัยด้านความใกล้ชิดลูกค้า 
กลยทุธ์ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มีขอ้เทจ็จริงวา่บริษทัจะตอ้งพยายามสร้างความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ บริษทัจะตอ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้แต่ละราย และความชอบของลูกคา้แต่ละราย กิจการท่ีใชก้ลยุทธ์ความใกลชิ้ด
กบัลูกคา้จะตอ้งให้ความส าคญักบัลูกคา้แต่ละราย นัน่คือกล่าวไดว้า่เป็นการเนน้ความตอ้งการของ
ลูกคา้แบบ one-to-one marketing มีการแบ่งส่วนตลาดของลูกคา้อย่างละเอียดถ่ีถว้น ดว้ยการเก็บ
ขอ้มูลทางการตลาดเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ การท างานแบบน้ีเพื่อจะเน้นการออกแบบมา
เฉพาะลูกคา้แต่ละราย (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2555) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้และจะตอ้ง
รับผิดชอบท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ได ้(Mosad Zineldin, 2006, pp. 430 - 437) 
นอกจากนั้นไดก้ล่าวไวด้้วยว่า ความใกล้ชิดกบัลูกคา้นั้นจะตอ้งมีการลงทุนให้พนักงานมีทกัษะ
อยา่งมากในการท่ีจะช่วยแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ 
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 วนิยัทั้ง 3 ดา้น แสดงสรุปดว้ยภาพประกอบท่ี 2.17 ไดด้งัน้ี 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.17 Value discipline model (Michael Treacy & Frederik Derk Wiersema, 1993). 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 

ความหมายของความพึงพอใจ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552 หน้า 455) ได้ให้ความหมายว่า พอใจ 

หมายถึง สมใจ ชอบใจ เหมาะ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดา้นจิตวิทยาแชปลิน (Chaplin, J.P.,  

1968 อา้งถึงใน สมพร ตั้งสะสม, 2537, หน้า 18) ได้ให้ความหมายไวว้่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกของผูท่ี้มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับ
บริการจากสถานบริการ 

วอลแมน (Wolman, B.B., 1973 อา้งถึงใน กมลศรี เตชะจ าเริญสุข, 2536, หนา้ 16) กล่าว
ไวว้่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกมีความสุขท่ีคนเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) 
ความตอ้งการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

ในท านองเดียวกนัเดวิส (Davis, K., 1976 อา้งถึงใน สมพร ตั้งสะสม, 2537, หนา้ 18) 
ได้ให้ความหมายไวว้่าพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจนั้นคือความพยายามท่ีจะขจดัความตึง
เครียดหรือภาวะกระวนกระวายหรือความไม่สมดุลในร่างกายเม่ือสามารถขจดัส่ิงต่างๆไดแ้ลว้ยอ่ม
ไดรั้บความพึงพอใจ 

หลุยจ า ปาเทศ (2533, หนา้ 8) กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงความตอ้งการ (Need) ได้
บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตาค าพูดและการ
แสดงออก 
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ธ ารงศกัด์ิ หม่ืนจกัร์ และสง่า กรรณสูต (2523) กล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
ท่ีรับรู้ดว้ยจิตใจและอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆใหบุ้คคลรอบขา้งไดรั้บรู้ 

กิติมา ปรีดิลก (2534, หนา้ 321 - 322) ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกพอ
หรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆของงานและเขาไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาได ้

Kotler, P. & Keller, K. (2009, p. 164) กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อ
การปฏิบติังานของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของเขา หรือเป็นความรู้สึกของ
ลูกคา้ ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการ
ท างานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกคา้ 

กล่าวโดยสรุปความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการ หลงัจากท่ี
ไดรั้บการบริการท่ีตรงตามความตอ้งการและความคาดหวงั และยงัหมายถึง ความรู้สึกท่ีรับรู้ดว้ย
จิตใจและอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ให้บุคคลรอบขา้งไดรั้บรู้ ความพึงพอใจของลูกคา้
เกิดข้ึนหลงัการซ้ือสินคา้หรือบริการซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัและ
การท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจนั้นควรค านึงถึงความตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้เพื่อ
น าไปก าหนดฐานความพึงพอใจของลูกคา้ 

การวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
บริษทัจะตอ้งมีการติดตามความพึงพอใจของลูกคา้ว่าเป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่

ดว้ยการส ารวจเป็นระยะ ๆ หรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีส าคญัหรือท า
การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ระหวา่งกลุ่มอายุต่าง ๆ ระหวา่ง
กลุ่มรายไดต่้าง ๆ หรือระหวา่งกลุ่มการศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้ซ่ึงมีวิธีการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ 
ดงัน้ี 

Kotler, P. & Keller, K. (2012, p. 149) การประเมินความพึงพอใจ (measuring 
satisfaction) แมว้า่กิจการท่ียึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางพยายามสร้างภาพความพึงพอใจให้ลูกคา้ แต่นัน่
มิใช่เป้าหมาย ถา้หากบริษทัเพิ่มก าไรโดยวธีิดงัน้ี 

1. การวดัความพึงพอใจท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้จริงกบัความคาดหวงั
ความคาดหวงัของลูกคา้ (customer expectation) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
จากผลิตภณัฑ์ ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรับรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ เช่น จากเพื่อน 
จากนกัการตลาด และจากขอ้มูลของคู่แข่ง เป็นตน้ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าความ
คาดหวงั ลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะเกิด
ความพึงพอใจ และถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์สูงกวา่ความคาดหวงัมาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพึง
พอใจอยา่งมาก 
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Kotler, P. & Keller, K. (2010, p. 150) ไดส้รุประดบัความพึงพอใจของลูกคา้ คือ 
ระดบัความรู้สึกของบุคคลซ่ึงจะเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลงานท่ีรับรู้จากสินคา้หรือ
บริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงั ของบุคคลนั้น ๆ ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจจะมีความสัมพนัธ์กบั
ความแตกต่างระหวา่งผลงานท่ีรับรู้กบัความคาดหวงั ซ่ึงลูกคา้สามารถรู้สึกถึงระดบัความพึงพอใจ
ใน 3 ระดบัดงัน้ี (1) ถา้ผลงานท่ีรับรู้ต ่ากวา่ความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ (2) ถา้
ผลงานท่ีรับรู้เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ (3) ถา้ผลงานท่ีรับรู้สูงกวา่ความ
คาดหวงั ลูกคา้จะมีความรู้สึกน่ายนิดีหรือพึงพอใจมาก 

2. การวดั (ประเมิน) ความพึงพอใจโดยถือเกณฑ์คุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ของลูกคา้ 
(Customer Perceived Value - CPV) ซ่ึงคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้ของลูกคา้แสดงไดด้งัภาพประกอบ
ท่ี 2.18 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.18 คุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้ (Customer Perceived Value - CPV) หรือคุณค่าท่ีลูกคา้
ไดรั้บ 

ท่ีมา: http://export-hub.blogspot.com/2017/09/how-to-create-value-in-competitive-b2b.html 
3. การวดัความพึงพอใจโดยใชแ้นวคิดจากทฤษฎีบรรทดัฐาน (norm theory) ทฤษฎีน้ี

จะใชรู้ปแบบของมาตรฐานการเปรียบเทียบ โดยให้ผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหวา่งผลิตภณัฑ์หน่ึงกบั
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยกนั 

4. การวดัความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ดา้นการท างาน (perceived performance) 
เป็นการประเมินความพึงพอใจจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเกิดจากการท างานของผลิตภณัฑ ์ 

นอกจากนั้น Kotler, P. (1997, หนา้ 40) กล่าววา่ระดบัความพึงพอใจจะสัมพนัธ์กบัความ
แตกต่างระหว่างผลงานท่ีรับรู้กบัความคาดหวงัซ่ึงลูกคา้สามารถรู้สึกถึงระดบัความพึงพอใจใน 3 
ระดบัดงัน้ี 

1. ถา้ผลงานท่ีรับรู้ต ่ากวา่ความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ 
2. ถา้ผลงานท่ีรับรู้เท่ากบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพอใจ 
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3. ถา้ผลงานท่ีรับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความรู้สึกยนิดีหรือพอใจมาก 
และยงัมีมีนกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการวดัระดบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ไดแ้ก่ 

วารินทร์ สินสูงสุด และวนัทิพย ์สินสูงสุด (2541) ความพึงพอใจจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้ต่อ
การปฏิบติังานของผลิตภณัฑโ์ดยถา้การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์เป็นไปตามท่ีคามหวงัก็
แสดงวา่ลูกคา้พึงพอใจ แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไวก้็แสดงวา่ไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจ
ยงัรวมถึงความสามารถสนองตอบลูกคา้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการจริงๆ ขณะเวลาท่ีเขาตอ้งการและใน
วิถีทางท่ีเขาตอ้งการ หรืออาจจะกล่าวไดว้่าเป็นการสนองความจ าเป็นของลูกคา้ ซ่ึงอาจท าการจดั
ระดบัความพึงพอใจ ได ้3 ระดบัคือ 

ระดบัท่ี 1 การสนองตอบความจ าเป็นของลูกคา้ 
ระดบัท่ี 2 สนองความคาดหมายของลูกคา้ในวถีิทางท่ีอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 
ระดบัท่ี 3 สนองเกินความคาดหมายของลูกคา้โดยท ามากเกินกวา่ท่ีลูกคา้จะคาดถึง 
และ วารินทร์ สินสูงสุด และวนัทิพย ์สินสูงสุด (2535) กล่าวถึงการบรรลุถึงความพึง

พอใจของลูกคา้ดงัน้ี 
1. ปรัชญาความพึงพอใจ บริษทัใดก็ตามท่ีตอ้งการให้ลูกคา้พึงพอใจจะตอ้งยึดมัน่ใน

ปรัชญาน้ีโดยการบรรลุวตัถุประสงค์หรือพนัธกรณีของบริษทั และควรมีการส่ือสารความส าคญั
ของการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ใหแ้ก่พนกังานทุก ๆ ท่านไดท้ราบ 

2. ความคาดหวงัและความตอ้งการของลูกคา้ ก่อนท่ีบริษทัจะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้หรือท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ บริษทัจ าเป็นตอ้งคน้หาความคาดหวงัและความตอ้งการ
ของลูกคา้ก่อนซ่ึงอาจท าโดยการส ารวจการวจิยัหรือการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อรับเสียงสะทอ้นหรือรับ
ฟังความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการ ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัท่ีบริษทัสามารถท าการ
ตรวจสอบความตอ้งการของลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเพื่อท าการปรับปรุง
ต่อไปได ้

3. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานความพึงพอใจของลูกคา้ 3 เง่ือนไขดงัน้ี 
3.1 สินคา้ประกอบดว้ยการท างานประโยชน์ความปลอดภยั 
3.2 บริการไดแ้ก่เวลาในการบริการความคงทนความยดืหยุน่ 
3.3 การส่งมอบซ่ึงตอ้งค านึงถึงความรวดเร็วความละเอียดรอบคอบสุภาพเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ จากนกัวิชาการหลาย ๆ ท่านขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรุปถึง 
 
 



64 

 

ความพึงพอใจกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ส่ิงส าคญัในการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ก็คือ ท าการ

คน้หาวา่ลูกคา้มีความตอ้งการหรือมีความจ าเป็นอะไรแลว้จึงสนองความตอ้งการและความจ าเป็น
นั้น ซ่ึงระดบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนจะแตกต่างกนั แต่ความตอ้งการพื้นฐานคลา้ยคลึงกนั 
ไม่วา่ลูกคา้จะเป็นบุคคลใดก็ตามความตอ้งการก็จะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ประกอบดว้ย (ฉฐัชสรณ์ กาญจนศิลานนท,์ 2560). 

1. ความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการซ่ึงลูกคา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้ท่ีตรงกนั
ความตอ้งการและบริการท่ีรวดเร็วประทบัใจโดยไม่บกพร่องซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
ท าใหลู้กคา้สนใจซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัดา้นราคาแลว้ยงัมีความส าคญัมากกวา่ 

2. ราคาแข่งขนัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจโดยเฉพาะหาก
เป็นสินคา้ท่ีจ านวนมาก 

3. คุณภาพและความเช่ือใจได ้ลูกคา้คาดหวงัวา่สินคา้และบริการท่ีเขาซ้ือไปจะมี
คุณภาพสูงและสามารถท่ีจะเช่ือใจได ้

4. การส่งมอบสินคา้ซ่ึงผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีการส่งมอบท่ีตรงเวลาเพื่อใหลู้กคา้เกิดความ
พึงพอใจ และการส่งมอบนั้นจะตอ้งท าดว้ยความมีประสิทธิภาพไม่เกิดความบกพร่อง 

5. การบริการหลงัการขาย เม่ือลูกคา้ไดท้  าการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการแลว้ลูกคา้ยอ่มมี
ความคาดหวงัวา่หากเกิดปัญหากบัสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บเขาจะไดรั้บความช่วยเหลือและการ
แนะน าเป็นอยา่งดี 

6. สถานท่ี ลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้หรือการรับ
บริการ ทั้งน้ีรวมถึงบรรยากาศและความสะดวกในการบริการ 

ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี (Kotler, P. & Keller, K., 2010, p. 150) 
1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล

ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลจาเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความ
ตอ้งการส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนและส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการก็
เช่นเดียวกนั บุคคลรับรู้ส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการ หรือ
คุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยสามารถท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มให้เกิดความรู้สึกท่ีดี
และพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ 
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2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงั กบัส่ิงท่ี
ไดรั้บจริงในสถานการณ์หน่ึง ในสถานการณ์การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะใชบ้ริการใดก็ตาม มกัจะมี
มาตรฐานของการบริการนั้นไวใ้นใจก่อนแลว้ ซ่ึงอาจมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือ
ต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใช้บริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูลการ
รับประกนับริการจากโฆษณา การให้ค  ามัน่สัญญาของผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี
ผูรั้บบริการให้เปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บในวงจรของการให้บริการตลอดช่วงเวลาความจริงส่ิง
ท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้เก่ียวกบัการบริการก่อนท่ีจะมารับบริการหรือความคาดหวงัในส่ิงท่ีคิดว่าควร
จะไดรั้บน้ี มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการเป็นอยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบ
ส่ิงท่ีไดรั้บจริงในกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้หากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นไปตามความ
คาดหวงัถือวา่เป็นการยนืยนัท่ีถูกตอ้งกบัความคาดหวงัท่ีมีอยูผู่รั้บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจต่อบริการดงักล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัอาจจะสูงหรือต ่ากวา่
นบัเป็นการยนืยนัท่ีคลาดเคล่ือนจากความหวงั ทั้งน้ีช่วงความแตกต่าง ท่ีเกิดข้ึนจะช้ีให้เห็นถึงระดบั
ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากนอ้ยได ้ถา้ขอ้ยืนยนัเบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความ
พอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยั
แวดลอ้ม และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผนัแปรไดต้าม
ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวข้องกบัความคาดหวงัไวข้องบุคคลในแต่ละสถานการณ์ช่วงเวลาหน่ึงบุคคล
อาจจะไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึงเพราะไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไป แต่ในอีกช่วงหน่ึงหากส่ิงท่ีคาดหวงัไว้
ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถเปล่ียนความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้นได้อย่าง
ทนัทีทนัใด แมว้า่จะเป็นความรู้สึกท่ีตรงกนัขา้มกนัก็ตามนอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ี
สามารถแสดงออกระดบัมากนอ้ยได ้ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ี
คาดหวงัไวส่้วนใหญ่ลูกคา้จะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวงัจากบริการ
ต่างๆ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ส่วนความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
ผูรั้บบริการต่อการบริการอนัเป็นผลจากการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บในการ
บริการกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัวา่จะไดรั้บการบริการในแต่ละสถานการณ์ของการบริการท่ี
เกิดข้ึน ความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนเป็นกระบวนการบริการระหวา่งผูใ้หบ้ริการและ
ผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จะแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบนั้นข้ึนอยู่
กบัปัจจยัส าคญัดงัน้ี จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2538, หนา้ 27-28) 
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1. ผลิตภณัฑ์บริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึน เม่ือไดรั้บบริการท่ีมี
ลกัษณะคุณภาพ และระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ ความเอาใจใส่ขององคก์ารตลอดจน
ค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอบริการเป็นส าคญั 

2. ราคา ค่าบริการความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการ
ยอมรับหรือพิจารณาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (willingness to 
pay) ของผูบ้ริการทั้งน้ีเจตคติของผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาบริการกบัคุณภาพของบริการของแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกนัออกไป 

3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการยอ่มก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการให้ทัว่ถึงเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้เป็นเร่ืองส าคญั 

4. การส่งเสริมแนะน า ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการ ไดย้ินขอ้มูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมีอยู่
ก็จะรู้สึกดีกบัการบริการ 

5. ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริการ และผูป้ฏิบติังานบริการลว้นเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผูบ้ริหารการบริการ
ท่ีวางนโยบายการบริการโดยค านึงถึงความส าคญัของลูกคา้เป็นหลกั 

6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการ มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคารสถานท่ีความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และ
การใหสี้สัน การจดัแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน 

7. กระบวนการบริการ วธีิการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญัใน
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลการ
ปฏิบติังานบริการแก่ลูกคา้ มีความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการได้อย่างถูกตอ้งและมี
คุณภาพ 

ธีระพงษ ์เท่ียงสมพงษ ์(2547, หนา้ 20-21) กล่าววา่ องคป์ระกอบของความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการนั้น วดัไดจ้ากการใหลู้กคา้ประเมินความรู้สึกท่ีมีต่อกลยทุธ์ทางการตลาด 
คือ 

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีและการส่งเสริมการตลาด 
ส าหรับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกนั้น Hokanson (1995, p.16) ไดก้ล่าววา่ 

ตวัช้ีวดัของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกนั้น ประกอบดว้ย 9 อยา่ง คือ 
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1. ท าเลท่ีตั้ง (location) 
2. บริการเสริม (additional services) 
3. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (product quality) 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (facilities) 
5. ความเช่ือถือได ้(reliability) 
6. กระบวนการ (process) 
7. ค่าของเงิน (value for money) 
8. พนกังาน (stuff) 
9. การใหบ้ริการของพนกังาน (personnel service) 
พฤติกรรมของลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจ 
เป้าหมายขั้นตน้ของการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้คาดหวงั 

และลูกค้าเก่าท่ีหายไป เน่ืองจากไม่พอใจในสินค้าหรือการบริการ การสร้างความพอใจลูกค้า
เหล่านั้น บริษทัจะตอ้งน าเสนอในส่ิงท่ีเกินความพึงพอใจ (more than satisfied) หรือน าเสนอคุณค่า
แก่ลูกคา้ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (superior customer value) จึงสามารถอยู่รอดไดใ้นธุรกิจ และเม่ือ
ลูกคา้ส่งสัญญาณพอใจในสินคา้หรือการบริการของบริษทัแลว้ บริษทัจึงสามารถวางแนวทางใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระดบัท่ีลึกซ้ึงหรือเหนือข้ึนไปจากเดิม พฤติกรรมของลูกคา้ท่ี
เป็นสัญญาณแห่งความพอใจ ไดแ้ก่ (Kotler, P., 2000) 

1. ลูกค้าท่ีพอใจจะมีความภกัดีในบริษทั หรือผลิตภณัฑ์ของบริษทั เป็นระยะเวลา
ยาวนานข้ึน ลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้ร่วมรายการสะสมแตม้คะแนนจากการซ้ือสินคา้เพราะสนใจในของราง
วาล อาจจะรู้สึกพอใจในสินคา้หรือการบริการของบริษทั และเป็นลูกคา้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึง 
หลงัจากแคมเปญสะสมแตม้คะแนนดงักล่าวส้ินสุดลงแลว้ก็เป็นได ้

2. ลูกค้าพอใจจะซ้ือสินค้าหรือบริการจากบริษัทเพิ่มข้ึน ทั้ ง ท่ีเป็นสินค้าในสาย
ผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีเคยซ้ือและสินคา้ในสายผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ของบริษทั ท าให้บริษทัมีโอกาสเสนอขาย
สินคา้ขา้มสายผลิตภณัฑ์ ออกไปมากข้ึน (cross selling) แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีได ้ตลอดจนในอนาคต
เม่ือบริษทัขยายสายผลิตภณัฑ์ (line extensions) หรือขยายตราสินค้าท่ีมีอยู่ไปใช้กบัสินคา้อ่ืน
ใกลเ้คียงกนัหรือใช้ประกอบกนั (brand extensions) เช่นจากอุปกรณ์กอล์ฟ ไปสู่เคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับนกักอล์ฟ แนวโน้มว่าลูกคา้กลุ่มน้ีจะให้ความสนใจ และอาจทดลองซ้ือเม่ือส่วนประสม
การตลาดโดยรวมของสินคา้ใหม่ดงักล่าวตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ลูกคา้ท่ีพอใจจะพูดคุย ช่ืนชม สินคา้หรือการบริการของบริษทัตลอดจนช่ือเสียงของ
บริษทัให้ลูกคา้และลูกคา้คาดหวงัรายอ่ืน ๆ บางรายจะออกมาปกป้องช่ือเสียงของบริษทัจากการ
โจมตีของคู่แข่งและพยายามแสดงออกดว้ยการยดึหลกัท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการของบริษทัต่อไป 
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4. ลูกคา้ท่ีพอใจจะให้ความสนใจกบัตราสินคา้และแคมเปญการส่ือสารการตลาดของ
คู่แข่งน้อยมาก เม่ือสินคา้ของบริษทัหมดไปจากชั้นวางขายสินคา้ในร้านท่ีเคยซ้ือ ลูกคา้เหล่าน้ีจะ
หาทางออกด้วยการลองไปหาซ้ือสินคา้น้ีจากร้านคา้หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืนท่ีมีอยู่ของ
บริษทั นอกจากน้ีในยามท่ีบริษทัตอ้งปรับราคาสินคา้แลว้ ระยะแรกลูกคา้อาจจะหาทางออกดว้ยการ
หนัไปทดลองซ้ือสินคา้ของคู่แข่ง แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไป ลูกคา้เหล่านั้นจะกลบัมาซ้ือสินคา้ของ
บริษทัอีก เม่ือพบวา่สินคา้ของคู่แข่งสร้างความพอใจไดน้อ้ยกวา่สินคา้ของบริษทั 

5. ลูกคา้ท่ีพอใจมกัจะเป็นผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เพื่อให้บริษทั
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินคา้หรือบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
ข้ึน นอกจากน้ีในการเสนอขายสินคา้หรือการบริการให้กบัตลาดผูบ้ริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีท่ีบริษทัเลือกใชช่้องทางขายตรง ท าให้บริษทัสามารถติดตามตรวจสอบความพอใจของลูกคา้
บริโภคได้อย่างใกล้ชิด ฝ่ายลูกคา้เองก็สามารถให้ขอ้เสนอแนะค าติชมแก่บริษทัได้โดยตรง ซ่ึง
ขอ้เสนอแนะหรือค าติชมเหล่าน้ีจะเป็นส่ือท่ีมีค่าอย่างยิ่งต่อบริษทั ลูกคา้บางรายไม่ติไม่ชมแต่เลิก
ซ้ือสินคา้ไปเฉยๆ บริษทัตอ้งคอยมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสนบัสนุนให้
ลูกคา้โทรเขา้มาหรือคลิกเขา้มาใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัดว้ยการโทรศพัท ์เวบ็ไซต์
ท่ีจ  าง่าย โทรฟรี โทรแลว้ลุน้รางวลั เป็นตน้ 

6. การเสนอขายสินคา้หรือการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีพอใจยอ่มมีตน้ทุนต ่ากวา่การเสนอขาย
หรือใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้ใหม่ เน่ืองจากการเสนอขายหรือการให้บริการจะมีลกัษณะเป็นขั้นตอน
ท่ีซ ้ า ๆ ประมาณการตน้ทุนและรายรับท่ีจะเกิดข้ึนสามารถท าไดค้่อนขา้งแน่นอนกว่า ตน้ทุนการ
ส่ือสารกบัลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีนอ้ยกวา่ เน่ืองจากลูกคา้จะใหค้วามสนใจและเปิดรับต่อข่าวสารดีอยูแ่ลว้ 
ท าใหไ้ม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ าเป็นเหมือนกบัการเสนอขายหรือการใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้ใหม่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดของ Hokanson (1995, p.16) เป็น
หลกั เน่ืองดว้ยแนวคิดของ Hokanson เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวกบัตวัช้ีวดัความพึงพอใจของลูกคา้ร้านคา้
ปลีกโดยเฉพาะ และบูรณาการเขา้กบัแนวคิดของนกัวิชาการท่านอ่ืน ๆ ท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมมา
ขา้งตน้ส าหรับการวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า 

ความหมายของความจงรักภักดีของลูกค้า 
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความจงรักภกัดีของลูกคา้ไวแ้ตกต่างกนั 

ดงัน้ี 
Gronroos (2000) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ ความสมคัรใจ

ของลูกคา้ท่ีจะสนบัสนุนหรือมอบผลประโยชน์ให้กบัองคก์รในระยะยาว โดยลูกคา้จะซ้ือซ ้ า หรือ
ใชบ้ริการจากองคก์รอยา่งต่อเน่ือง หรือแนะน า บุคคลอ่ืนถึงขอ้ดีขององคก์ร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึน
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บนพื้นฐานของความรู้สึกท่ีลูกคา้ช่ืนชอบในองค์กรท่ีเลือกมากกว่าองคก์รอ่ืนๆ ความจงรักภกัดีจึง
ไม่เพียงหมายถึง พฤติกรรมท่ีลูกคา้แสดงออกวา่ภกัดีเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึง ความรู้สึกในแง่บวก
ต่างๆของลูกคา้ อาทิ ความช่ืนชอบหรือความเต็มใจดว้ย ซ่ึงความจงรักภกัดีนั้นจะคงอยูต่ราบเท่าท่ี
ลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บคุณค่าท่ีดีกวา่ท่ีไดรั้บจากองคก์รอ่ืนๆ 

Turban et al. (2004) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ ระดบัท่ีลูกคา้
จะยงัคงอยูก่บัองคก์รหรือตราสินคา้ 

แจก๊ดิช เชช และแอนดรู โซเบล (2547) ความจงรักภกัดีของลูกคา้หมายถึงการสวามิภกัด์ิ
ต่อลูกคา้และยกให้ความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของพวกเขามาก่อน เม่ือลูกคา้รู้สึกไดถึ้งความ
ภกัดีท่ีธุรกิจมีต่อพวกเขา ก็จะไปตอกย  ้าให้ความเข้าใจเก่ียวกับความดีงามและช่วยเสริมให้
ความรู้สึกไวว้างใจในธุรกิจแข็งแกร่งยิ่งข้ึน เม่ือไวว้างใจเช่ือถือมากข้ึนก็จะใชบ้ริการถ่ีข้ึน อนัน า 
ไปสู่ความผูกพนัและความจงรักภกัดีในการใช้บริการต่อไป แต่คนซ่ึงรู้สึกว่าตวัเองเป็นคนท่ีมี
ความส าคญัล าดบัสามหรือส่ีของธุรกิจ เป็นคนท่ีรู้สึกวา่ตวัเองเป็นแค่หน่ึงในลูกคา้หลายร้อยคนของ
ธุรกิจ จะไม่มีวนัใหค้วามไวว้างใจธุรกิจอยา่งลึกซ้ึงแน่นอน 

Gamble, Stone & Woodcock. (1999, p.168) กล่าววา่ “ความจงรักภกัดีของลูกคา้” เปรียบ
ได้กบัภาพพจน์ของสัญญาใจท่ีไม่มีค  าถาม (image of unquestioning commitment) ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมซ่ือสัตย์ความภกัดีท่ีพอดีกับทศันคติความเช่ือของบุคคล
ผสมผสานกบัการรับรู้ (cognition) อ่ืนๆ 

Kotler, P. (2003, pp. 97-98) อธิบายว่าความจงรักภกัดีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทาง
การตลาดการตลาดเพื่อการซ้ือซ ้ าการตลาดแบบหน่ึงต่อหน่ึงและการตลาดแบบลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง
ซ่ึงความหมายเหล่าน้ีเหมือนความจงรักภกัดีเน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกัเป็นการท าให้การรักษา
ลูกคา้ดีข้ึนและเป็นการท าให้ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดซ่ึงปัจจุบนัมีการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรงใน
โลกเครือข่ายไร้สายบริษทัตอ้งพยายามสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้เพื่อให้เกิดการใช้
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

Steven A. Taylor, Gary L. Hunter. (2002, p. 180) อธิบายวา่ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีคือลูกคา้ท่ี
มีสัดส่วนของความเติบโตในยอดขายและผลการท าก าไรท่ีสูงกว่าปกติในบางองค์กรความ
จงรักภกัดีวดัไดจ้ากการท่ีลูกคา้ยงัคงอยู่กบับริษทัหรือไม่และยาวนานอยา่งไรแต่หลายๆบริษทัจะ
พบวา่ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีหมายถึงลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือขายสูงสุดร้อยละ 20 (จากลูกคา้ทั้งหมด) ลูกคา้กลุ่ม
น้ีนอกจากจะให้ผลก าไรอยา่งดีแลว้ยงัจะช่วยแกไ้ขผลขาดทุนอนัเกิดจากการขายให้แก่ลูกคา้ท่ีไม่
ค่อยจะจงรักภกัดีดว้ย 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2550) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ ความ
เก่ียวขอ้งหรือความผูกผนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการหรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของ
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ทศันครติท่ีชอบพอ หรือการตอบสนอง ดว้ยพฤติกรรมอยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาดกบัตรา
สินคา้และการซ้ือสินคา้ซ ้ า ๆ 

วีณา โฆษิตสุรังคกุล (2554) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ คือ ระดบั
ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะติดต่อกบับริษทัโดยไม่สนใจคู่แข่ง
รายอ่ืน ไม่ว่าคู่แข่งจะมีสินคา้หรือบริการท่ีดีกวา่หรือไม่ก็ตาม การท่ีลูกคา้ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีดี
เพราะลูกคา้เช่ือมัน่ว่าบริษทัสามารถเสนอส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรู้ใจ สามารถตอบความตอ้งการและ
สร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้รู้สึกวา่บริษทัรู้จกัลูกคา้เป็นอยา่งดีวา่ลูกคา้เป็น
ใครสนใจอะไร ชอบอะไรไม่ชอบอะไร และสินคา้และบริการสามารถตอบสนองความรู้สึกและ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นระดบัท่ีพอใจ บางคร้ังลูกคา้ท่ีดีของบริษทัรู้จกัสินคา้ดีกวา่พนกังาน
เสียอีกบางคร้ังเป็นผูส้นบัสนุนงานของบริษทัทางออ้ม โดยการแนะน า ปากต่อปากไปยงับุคคลอ่ืน 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กล่าววา่ ความจงรักภกัดี (customer loyalty) หมายถึง 
ความตอ้งการในการใชบ้ริการซ ้ า จนในท่ีสุดเกิดความติดใจตอ้งการใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นให้นาน
เท่านานตราบเท่าท่ีความพอใจนั้นยงัคงอยู ่ ความพอใจและความจงรักภกัดีจากลูกคา้เป็นเป้าหมาย
อนัส าคญัท่ีสุดท่ีทุกธุรกิจตอ้งการ หากสินคา้และบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดย้อ่มสร้างความพอใจ และความจงรักภกัดีความจงรักภกัดีจึงเป็นผลสะทอ้นถึงความ
พอใจอยา่งท่ีสุดของลูกคา้ ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้ไดรั้บความพอใจอยา่งต่อเน่ือง ความพอใจเพียง
คร้ังหรือสองคร้ังอาจจะยงัไม่ไดน้า ไปสู่ความจงรักภกัดีได ้ โดยตอ้งเป็นความพอใจและความ
จงรักภกัดีอยา่งแทจ้ริง สาเหตุประการหน่ึงท่ีถึงแมว้า่ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้และ
บริการแต่ไม่ค่อยมาใชบ้ริการซ ้ า เป็นความพอใจท่ีไม่แทจ้ริง กล่าวคือ ลูกคา้ (โดยเฉพาะลูกคา้คน
ไทย) มกัเกรงใจ กลวัพนกังานท่ีให้บริการเสียก าลงัใจ ท าให้ไม่บอกถึงความพอใจของตนอยา่ง
แทจ้ริงดงันั้นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดีอยา่งแทจ้ริง ก็สามารถวดัไดจ้ากการมาซ้ือสินคา้
หรือบริการซ ้ า 

จากความหมายของความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ (customer loyalty) หมายถึง การท่ีลูกคา้มีเจตคติท่ีดีต่อกิจการ ไม่วา่จะเกิดจาก
ความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจลูกคา้ จนเกิดการซ้ือซ ้ า รวมถึงการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนอีก
ดว้ย และไม่ไปซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการท่ีอ่ืน 

ระดับของความจงรักภักดี 
ระดบัความจงรักภกัดี มี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (นพกร ศรีจ านง, 2551, หนา้ 38; Griffin, 1997, 

pp.34-35 อา้งถึงใน อนุพงษ ์เครืองาม, 2557) 
1. กลุ่มบุคคลท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเป็นลูกคา้ (suspect) ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มบุคคล

โดยทัว่ไปท่ีองคก์รสงสัยวา่น่าจะเป็นบุคคลท่ีซ้ือและใชสิ้นคา้ 
2. ผูท่ี้คาดวา่จะซ้ือและใชสิ้นคา้ (prospect) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีถูกคดัสรรและกลัน่กรอง
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จากกลุ่มแรกวา่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีน่าจะซ้ือสินคา้และใชบ้ริการของธุรกิจ 
3. กลุ่มลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการในคร้ังแรก (first time customer) เป็นลูกคา้ท่ี

ไดพ้ิจารณาเลือกซ้ือและใชสิ้นคา้ขององคก์รแลว้นัน่เอง 
4. กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการซ ้ า (repeat customer) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีพึงพอใจ

ในตวัสินคา้หรือเกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการของธุรกิจก็ได ้
5. กลุ่มลูกคา้ประจ า (client) กลุ่มน้ีมกัมีพฤติกรรมในการซ้ือและใชสิ้นคา้อยา่งปกติ 
6. กลุ่มลูกคา้ผูภ้กัดี (advocate) เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีสนบัสนุนธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและพร้อม

ท่ีจะแกต่้างใหห้ากมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ใจและมีทศันคติท่ีผดิๆ 
ความส าคัญของความจงรักภักดีของลูกค้า 
พฒันา ไชยปัญหา (2558) ได้กล่าวถึงความส าคญัของความจงรักภกัดีของลูกคา้ไวว้่า 

ลูกคา้ คือ ส่ิงท่ีทุกคนยอมรับว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีสุดของกิจการ ค่านิยมท่ีทุกกิจการพยายาม
ปลูกฝังกนัในหมู่พนกังานและผูบ้ริการเสมอ คือ การท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ท่ีนบัเป็นเป้าหมายด าเนิน
ธุรกิจมาแต่ไหนแต่ไร อยา่งไรก็ตามความคิดแค่เพียงใหลู้กคา้พึงพอใจนั้นเม่ือมาถึงปัจจุบนัเป็นเร่ือง
ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะงานวจิยัพบวา่ ร้อยละ 15-40 ของกลุ่มลูกคา้ท่ีพึงพอใจพร้อมจะตีจากไป
เสมอหากพบขอ้เสนอท่ีดีกว่าของคู่แข่ง ปรากฏน้ีนับว่าจะยิ่งรุนแรงข้ึนทุกขณะ ในยุคท่ีลูกคา้มี
ทางเลือกมากมาย มีสินคา้หรือบริหารท่ีแข่งขนัช่วงชิงกนัอยา่งดุเดือด ความจงรักภกัดีท่ีลูกคา้เคยมี
ต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง ถดถอยลงไปทุกขณะและการเปล่ียนใจจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ปัญหา
ของกิจการในปัจจุบนัจึงไม่เพียงแต่จะตอ้งท าให้ลูกคา้พึงพอใจเท่านั้น แต่จะตอ้งพยายามรักษา
ลูกคา้ให้อยู่กบักิจการนานเท่านาน ยิ่งกิจการรักษาลูกคา้ไวย้าวนานเท่าไรลูกคา้จะสามารถสร้าง
มูลค่าใหกิ้จการไดม้ากข้ึนเท่านั้น มูลค่าดงักล่าวท่ีเรียกวา่ ลูกคา้ระยะยาว หรือ มูลค่าตลอดช่วงชีวิต
ของลูกคา้ (customer lifetime value) จากลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการจากกิจการอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ จากปัจจุบนัยดืยาวไปถึงอนาคต บริษทัจะไดก้ าไรจากลูกคา้รายนั้นซ่ึงค านวนออกมาเป็น
มูลค่าปัจจุบนั (present value) ไดม้ากขนาดไหน หากลูกคา้พึงพอใจในอนาคตยอ่มจะมีการสั่งซ้ือ
สินคา้อ่ืนๆ เพิ่มเติม ลูกคา้เก่าพร้อมท่ีจะทดลองสินคา้ใหม่ๆ ของบริษทัมากกวา่ลูกคา้ใหม่ จึงเป็น
ผูส้ร้างผลก าไรใหก้บักิจการมากข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

การท่ีลูกคา้อยูก่บักิจการอย่างเน่ินนาน ยงัช่วยให้กิจการลดตน้ทุนในการด าเนินงานได้
อยา่งมากในระยะยาว ท า ให้เกิดความเขา้ใจและรู้ใจกนักบัผูใ้ห้บริการมากข้ึนจึงสามารถลดความ
ผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเป็นท่ีมาของตน้ทุนในการดาเนินการไปไดอ้ยา่งมากหากิจการไม่
สามารถรักษาลูกค้าเดิมไวไ้ด้และต้องหาลูกค้าใหม่ทดแทนตลอดเวลาจะส่งผลให้ต้นทุนการ
แสวงหาลูกคา้เพิ่มข้ึน การวจิยัพบวา่ การเก็บรักษาลูกคา้เก่าและการหาลูกคา้ใหม่ต่างสร้างตน้ทุนให้
กิจการทั้งส้ินและตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่นั้นสูงเป็น 5-7 เท่า เม่ือเทียบกบัตน้ทุนในการหาลูกคา้เก่า
เม่ือตอ้งสูญเสียลูกคา้ท่ีมีอยู่และตอ้งหามาทดแทนตลอดเวลา ตน้ทุนของกิจการก็จะสูงข้ึนเร่ือยๆ
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ดงันั้นการรักษาลูกคา้ท่ีไดม้าใหอ้ยูก่บักิจการอยา่งเหน่ียวแน่นเน่ินนานจึงเป็นเร่ืองฉลาดกวา่ ถูกกวา่
และง่ายกวา่อยา่งแน่นอน 

วทิยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547) กล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์อีกประการ
ในการรักษาลูกคา้ คือ การท่ีลูกคา้บอกต่อ (word of mouth) เป็นส่ิงท่ีมีอานุภาพอย่างสูง ในแง่
การตลาดถือเป็นการโฆษณาชั้นเยี่ยมเน่ืองจากมีตวับุคคลยืนยนัอย่างชดัเจน ตน้ทุนต ่า และสร้าง
ความน่าเช่ือถือไดดี้กวา่โฆษณาอยา่งอ่ืนๆ การศึกษาพบวา่ ลูกคา้ท่ีพอใจและบอกต่อคนอ่ืนๆ โดย
เฉล่ีย 3 คน แต่ลูกคา้ท่ีไม่พอใจจะบอกต่อความไม่พอใจถึง 11 คน ดงันั้น หากกิจการประสบ
ความส าเร็จในการรักษาลูกคา้จะเท่ากบัเป็นการขยายการบอกต่อในเชิงบวกและลดการบอกต่อใน
เชิงลบ ในเวลาเดียวกนัลูกคา้ท่ีคุน้เคยกบักิจการยงัพร้อมหรือยินดีท่ีจะจ่ายแพงกวา่เพื่อรับบริการท่ีรู้
ใจดว้ยแทนท่ีจะเส่ียงไปกบัสินคา้หรือบริการจากคู่แข่งอ่ืน ดงันั้น ลูกคา้ท่ีอยูน่านก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่ม
กา ไรให้กิจการเพราะความเต็มใจท่ีจะจ่ายแพงข้ึน และหากกิจการสามารถลดการสูญเสียลูกคา้ 
(defection rate) จะสามารถสร้างผลก าไรไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 25-85 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ 

บงกช ช่ืนกล่ิน (2546) กล่าววา่ ความจงรักภกัดี เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจต่อการพิจารณาเป็น
อยา่งยิ่ง ทั้งในแง่ของผูบ้ริโภคและยิ่งมีความส าคญัมากข้ึนในแง่ของนกัการตลาดตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึน
จากความส าคญัของความจงรักภกัดี มีดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดข้ึนกับลูกค้าเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งโดย
องคก์รบริหารระดบัโลกแห่งหน่ึงไดท้  าการส ารวจผูบ้ริหารระดบัสูงทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
2000 ถึงประเด็นท่ีคิดว่ามีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด โดยผลลพัธ์ไดแ้สดงให้เห็นว่า
การคน้หาและพฒันาความจงรักภกัดีของลูกคา้ เป็นค าตอบท่ีเลือกมากท่ีสุดจากผูบ้ริหารระดบัสูง
ของสหรัฐอเมริกาคือมากกวา่ร้อยละ 40 

2. การมองขา้มความจงรักภกัดีของลูกคา้ จะท าใหทุ้กอยา่งพงัทลาย ผลจากการวิจยัของ 
Firestone และ Ford Explorer ในปี 2001 พบวา่ ความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีมีพลงัเป็นอยา่ง
มาก จนไม่สามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการตดัสินใจการซ้ือซ ้ า อีกในอนาคต 

3. ความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถส่งผลกระทบต่อการตลาดแบบปากต่อปาก (viral 
marketing) ได ้ โดยเวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคสามารถโวยกนัเป็นกลุ่มเก่ียวกบัส่ิงท่ี
พวกเขาไม่แน่ใจได ้ทั้งในแง่ของมาตรฐานคุณภาพในแต่ละอุตสาหกรรม หรือการพูดคุยถึงบริษทั
ใดบริษทัหน่ึงอยา่งจ าเพาะเจาะจง 

4. ความจงรักภกัดีของลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ส าหรับกฎของพาเรโต ้ท่ีกล่าวเอาไวว้า่ มี
เพียงร้อยละ 20 ของตลาดซ่ึงเป็นส่วนท่ีตอ้งรับผิดชอบผลงานอีกร้อยละ 80 ท่ีเหลือในฐานะผูช้ี้น า
อย่างไรก็ตามนักการตลาดบางคนทราบดีว่าตวัเลขดังกล่าวสามารถปรับเปล่ียนตามฐานความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ในแต่ละภาค 
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5. ตลาดหุ้นในปัจจุบนั ให้มูลค่าเพิ่มแก่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ดว้ย ตวัอย่างเช่น 
ปัญหาท่ี Priceline.com ตอ้งประสบเก่ียวกบัสถานะทางการเงิน เพราะรูปแบบการด าเนินงานของ
พวกเขาไม่กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมส าหรับการซ้ือในคร้ังถดัไปของลูกคา้ 

6. ลูกค้าปัจจุบนั คาดหวงัท่ีจะได้รับความเอาใจใส่อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน
ตวัอย่างเช่น เครือข่ายธุรกิจโรงแรม ในปัจจุบนัมีวิธีการสารองห้องพกัให้กบัลูกคา้ตามท่ีพวกเขา
ตอ้งการ หรือร้านสะดวกซ้ืออย่าง Albertson ท่ีโฆษณาเพื่อน าเสนอส่วนลดพิเศษกบัลูกคา้ท่ีซ้ือ
สินคา้เป็นประจา ทั้งน้ีผลลพัธ์จากการส ารวจเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูซ้ื้อของ Brann Worldwide 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ลูกคา้ร้อยละ 41 ระบุวา่ ลูกคา้จะหยุดท าธุรกิจกบับริษทัท่ีมีขอ้เสนอให้เฉพาะลูกคา้
รายใหม่ โดยท่ีไม่ใส่ใจลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี 

ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ (2546, หน้า 13-14) กล่าวว่า การมีกลุ่มลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีจะท าให้
ลูกคา้ซ้ือสินคา้ประเภทอ่ืนในตราสินคา้เดิมเพราะมีความมัน่ใจถึงคุณภาพของสินคา้จากการศึกษา
ความหมายของความจงรักภกัดีของลูกคา้จะสามารถสรุปไดว้่าความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองการซ้ือซ ้ าจากผูใ้หบ้ริการรายเดิมการมีความสัมพนัธ์ระยะยาวความ
ตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงราคาและแสดงออกในดา้นทศันคติท่ีดีต่อบริษทัจะน ามาซ่ึงประโยชน์
ต่างๆ แก่บริษทั 

จากความส าคญัของความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้นั้นถือเป็นงานส าคญัท่ีแทบทุกบริษทัแสวงหา เพราะยิ่งลูกคา้มีความจงรักภกัดี
ต่อบริษทัมากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (brand value) นั้น ก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนตามไป
ดว้ย และการท่ีลูกคา้มีความจงรักภกัดีสูงต่อบริษทัก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คง
ให้กบับริษทั ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการท าธุรกิจท่ีต ่าลง โอกาสในการท าก าไรท่ี
มากข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดบริษทัใหก้วา้งขวางมากข้ึน 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดี 
ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2550) ไดก้ าหนดปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้

ดงัน้ี 
1. ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) 

                        โดยปกติลูกคา้มกัจะพฒันาความเช่ือเดิมท่ีมีอยู ่ใหก้ลายเป็นความคาดหวงักบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนหรือไดรั้บก่อนการตดัสินใจท า อะไรลงไป ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีไดรั้บหลงัจาก
การซ้ือสินคา้หรือเป็นการประเมินผลจากการซ้ือสินคา้ไปแลว้ โดยเปรียบเทียบผลจากความ
คาดหวงัก่อนซ้ือกบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงเม่ือซ้ือสินคา้ไปแลว้ ดงันั้นนกัการตลาดตอ้งสร้างความแปลก
ใหม่และสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ใหไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

2. ความเชื่อถือและความไว้วางใจ (trust) 
                        การท่ีลูกคา้มีความเช่ือถือต่อนกัการตลาดวา่เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและมีความซ่ือสัตย ์
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ส าหรับพนกังานลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในความจริงใจ ตรงไปตรงมาและมีความรับผดิชอบต่อค าพูดท่ี
มีต่อลูกคา้ ดงันั้นนกัการตลาดท่ีตอ้งการสร้างความไวใ้จกบัลูกคา้จะตอ้งรักษาและซ่ือสัตยต่์อค าพูด
ของตนเอง ตลอดจนยดึมัน่ในค าสัญญาท่ีมีต่อลูกคา้ใหไ้ด ้

3. ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ์ (emotional bonding) 
                        การท่ีลูกคา้มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ หมายถึงความผกูพนัท่ีมีต่อตราสินคา้หรือมี
การติดต่อเป็นประจ ากบัองคก์ร และท าใหเ้ขาเหล่านั้นมีความช่ืนชอบต่อองคก์ร โดยส่ิงเหล่าน้ีจะ
สะสมเป็นคุณค่าหรือทรัพยสิ์นของตราสินคา้ (Brand Equity) ซ่ึงเกิดจากประโยชน์ของสินคา้หรือ
บริการท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนา้ท่ีของตราสินคา้เพียงล าพงั ท าใหก้ารบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้
ตอ้งเขา้มามีบทบาท และมีอิทธิพลเหนือความคิดของผูบ้ริโภคและสร้างความรู้สึกท่ีใกลชิ้ดผกูพนั
กบัลูกคา้ผา่นความไวว้างใจ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์กบัลูกคา้พยายามสร้างความเช่ือมโยงทาง
อารมณ์กบัระบบเทคโนโลยใีหก้ลมกลืนเพื่อสร้าง CRM การติดต่อท่ีมีพลงัอานาจอยา่งมากระหวา่ง
กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ และผลของพฤติกรรมอยา่งเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคา้ ความเป็นมิตรและ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลต่อตราสินคา้และองคก์ร 

4. ลดทางเลือกและนิสัย (choice reduction and habit) 
                        โดยปกติธรรมชาติของลูกคา้มีแนวโนม้ท่ีจะลดทางเลือกอยูแ่ลว้ ซ่ึงมกัจะไม่เกิน 3 
ทางเลือก ส่วนของความจงรักภกัดีของลูกคา้ เช่น การไม่เปล่ียนยีห่อ้ คือพื้นฐานของการสะสม 
ประสบการณ์ตลอดเวลาดว้ยการกระท าซ ้ า ๆกบัตราสินคา้ 

5. ประวัติของบริษัทผู้ผลิตสินค้า (history with the company) 
                        การสร้างลกัษณะท่ีแตกต่างประกอบกบัส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
และการปฏิบติัต่อองคก์รและภาพลกัษณ์อนัส่งผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ท่ีดี
ต่อองคก์ร คือการรับรู้เก่ียวกบัองคก์รในภาพรวม ความจงรักภกัดีและการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ การ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ปกติจะเนน้ท่ีประวติัการซ้ือท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีเกิด
จากการส่งขอ้มูลข่าวสารภายในครอบครัวและความเช่ือจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง ดงันั้นการ
สร้างความประทบัใจจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยสร้างเป็นรูปแบบการใหบ้ริการ การรับฟังปัญหาของ
พนกังานก็ท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบัลูกคา้ไดด้ว้ย และน าไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในอนาคต
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
               Leonard L. Berry, A. Parasuraman. (1992, pp. 132-134) กล่าววา่ การสร้างความ
จงรักภกัดี กิจการจะตอ้งสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น แข็งแรงกบัผูบ้ริโภคใหไ้ด ้เพื่อความส าเร็จ
ในระยะยาว แมว้า่การสร้างสายสัมพนัธ์ตอ้งท าหลายส่ิงท่ีแตกต่างกนัไปตามกลุ่มลูกคา้ แต่ถือเป็น
มูลค่าเพิ่มทางการเงิน เป็นประโยชน์ทางสังคม และการท าใหโ้ครงสร้างของกิจการมัน่คงแขง็แรง 
โดยกระบวนการในการสร้างความภกัดีดงักล่าว จะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้เหล่านั้น 
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส าคญัต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้คือ การสร้างความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ ตลอดจนการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ทางอารมณ์ระหวา่งลูกคา้และบริษทั ให้เกิดข้ึนอยา่งถาวร เน่ืองจากความจงรักภกัดีของลูกคา้ไม่ได้
เกิดจากปัจจยัด้านผลประโยชน์หรือผลตอบแทนเท่านั้น หากแต่เป็นปัจจยัด้านคุณค่าทางจิตใจ
มากกวา่ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

ประเภทของความจงรักภักดีของลูกค้า 
Griffin, J.  (1995) ไดก้ าหนดประเภทของความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยพิจารณาจาก

ทศันคติต่อสินคา้และระดบัพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
1. ความจงรักภกัดีแทจ้ริง (premium loyalty) ผูบ้ริโภคมีทศันคติและระดบัการซ้ือซ ้ าสูง 

คือ ผูบ้ริโภครู้สึกดีกบัสินคา้หรือบริการนั้นและมีการซ้ือเป็นประจ า อยา่งต่อเน่ือง 
2. ความจงรักภกัดีแฝง (latent loyalty) ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้แต่มีการซ้ือต ่า 

คือ ผูบ้ริโภคมีความชอบและรู้สึกดีกบัสินคา้ยี่ห้อหน่ึง แต่ผูบ้ริโภคคนนั้นไม่ไดซ้ื้อสินคา้นั้นบ่อย
เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ประเภทนั้นก็จะนึกถึงยีห่อ้นั้นเป็นยีห่อ้แรกอาจจะมีการแนะน าคนอ่ืนดว้ย 

3. ความจงรักภกัดีไม่แทจ้ริง (inertia loyalty) คือ ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือซ ้ า สูงแต่มี
ทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ร การซ้ือท่ีเกิดข้ึนประจ านั้นอาจจะเกิดจากการท่ีคนในครอบครัวชอบตนเอง
ก็เลยตอ้งซ้ือยีห่อ้นั้น 

4. ไม่มีทั้งระดบัของทศันคติ (no loyalty) คือ ผูบ้ริโภคไม่ซ้ือสินคา้ยี่ห้อนั้น และ ไม่มี
ความชอบในสินคา้ยีห่อ้นั้นดว้ย 

นอกจากนั้น Gamble, Stone & Woodcock. (1999, p. 168) ไดแ้บ่งความจงรักภกัดี
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความจงรักภกัดีดา้นอารมณ์ (emotional loyalty) สภาวะของจิตใจการมีทศันคติความ
เช่ือและความปรารถนาของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รสินคา้หรือบริการโดยบริษทัไดป้ระโยชน์จากความ
จงรักภกัดีของลูกคา้จากทศันคติและความเช่ือของลูกคา้เองเม่ือเจาะจงไปท่ีผลของความจงรักภกัดี
นั้นข้ึนอยูก่บัการธ ารงคงไวซ่ึ้งความรู้สึกพิเศษท่ีอยูใ่นจิตใจของลูกคา้โดยบริษทัควรแสดงให้ลูกคา้
เห็นวา่ความจงรักภกัดีของลูกคา้นั้นตอ้งไดร้างวลัดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่ีรับรู้
ได้จากการได้รับบริการความจงรักภักดีท่ีข้ึนอยู่กับสภาวะอารมณ์ของลูกค้าท่ีเกิดข้ึนได้จาก
ความสัมพนัธ์ถึงแมว้า่การซ้ือขายหรือการบริการท่ีเกิดข้ึนจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไป
หมดทุกส่ิงโดยพื้นฐานของตลาดมุ่งเน้นความสัมพนัธ์การบริหารการจดัการกบัความจงรักภกัดี
ประเภทน้ีข้ึนอยู่กบัใจความส าคญั (theme) ของบริษทัในการเขา้ถึงการจดัการทางการตลาดกบั
ลูกคา้ 

2. ความจงรักภกัดีท่ีเกิดจากเหตุผล (rational loyalty) ความจงรักประเภทน้ีเกิดจากการ
กระท าท่ีมีใจชอบเต็มใจหรือนิยมชมชอบการไดรั้บบริการซ่ึงเป็นการกีดกนัป้องกนัไม่ให้ลูกคา้เกิด
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การไปจงรักภกัดีบริษทัอ่ืนอยา่งไรก็ตามลูกคา้ 1 คนอาจมีความจงรักภกัดีไดม้ากกว่า 1 บริษทัหรือ
สินคา้และบริการข้ึนอยูก่บับางความรู้สึกของลูกคา้แลว้แต่บางโอกาสหรือบางเหตุการณ์การบริหาร
การจดัการลูกคา้ประเภทน้ีบริษทัตอ้งอาศยัแผนโครงสร้าง (schemes) หรือระบบท่ีประสานงานกนั
เพื่อกระตุน้ความจงรักภกัดีใหเ้กิดข้ึน 

จากประเภทของความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ถึงแมว้า่
ลูกคา้แต่ละระดบัอาจจะไม่ไดสิ้ทธิพิเศษจากบริษทัอย่างเท่าเทียมกนั เพราะในความเป็นจริงแลว้
ลูกคา้ท่ีท าผลก าไรท่ีย ัง่ยืนให้กบับริษทัเราไดม้ากกว่าก็ควรท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกว่ากลบัมา 
ซ่ึงผลท่ีว่านั้นสามารถสร้างได้จาก Loyalty Program หรือการตอบแทนลูกค้าสาหรับความ
จงรักภกัดีแต่นัน่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เราจะสนใจเฉพาะลูกคา้ระดบัสูงเท่านั้น แต่ในทางกลบักนัท่ี
เราควรท าก็คือการสร้างแรงจูงใจให้กบัลูกคา้ท่ียงัอยู่ในระดบัมาตรฐานนั้นสนใจ และอยากท่ีจะ
จงรักภกัดีกบับริษทัของเราใหม้ากข้ึนดว้ยการสร้างความพึงพอใจให้กบัพวกเขาอยา่งเต็มท่ีในทุก ๆ 
ระดบัดว้ย 

ขั้นตอนในการสร้างความจงรักภักดีให้ประสบความส าเร็จ 
Frederick F. Reichheld. (1996) กล่าวถึง กระบวนการในการสร้างความภกัดีโดยใชว้ิธี

เปรียบเทียบตน้ทุนของการหาลูกคา้ใหม่เทียบกบัการรักษาลูกคา้เก่า โดยอธิบายว่าการรักษาฐาน
ลูกคา้เก่าจะมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่และช่วยให้ยอดขายของสินคา้หรือบริการมีทิศทางท่ีดี รวมถึงท าให้
นกัการตลาดสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีระบบและชดัเจนมากยิ่งข้ึน ดงันั้นนกัการ
ตลาดต้องท าความเข้าใจในการสร้างความภกัดีในทุกล าดับขั้นตอนเพื่อให้เป้าหมายท่ีตั้ งใจไว้
ประสบความส าเร็จ 

D. Iacobucci, & B. Calder (Eds.), (2003, pp. 6-15) กล่าววา่ มีกระบวนการขั้นตอนใน
การสร้างความภกัดีถึง 7 ประการดว้ยกนัท่ีจะช่วยใหค้วามภกัดีนั้นประสบความส าเร็จ และถึงแมว้า่
นกัการตลาดจะทราบเร่ืองล าดบัขั้นตอนดีแลว้แต่ถา้ขาดความเขา้ใจกบัหลกัการโดยละเอียดของแต่
ละขั้นตอนก็จะท าให้เม่ือน ามาประยุกต์ใช้จริงมนัไม่เกิดผลส าเร็จหรือขาดประสิทธิภาพ โดย
ขั้นตอนในการสร้างความภกัดีกบัผูบ้ริโภคทั้ง 7 ประการท่ีกล่าวถึงนั้น ประกอบดว้ย 

1. ก าหนดวสิัยทศัน์ (set the vision) การก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รจะช่วยให้องคก์รมี
แนวทางการปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการก าหนดนั้นคือ “ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร” คุณสมบติัของผูบ้ริหารตอ้งมีการตดัสินใจทางการตลาดท่ีชดัเจนเพื่อก าหนด
กลยุทธ์ความภกัดีให้มีประสิทธิภาพตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยการก าหนดวิสัยทศัน์
นั้นตอ้งเน้นเร่ืองกระบวนการท่ีมอบคุณค่าจากสินคา้หรือบริการไปสู่ผูบ้ริโภค รวมถึงการสาน
สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืเพื่อสร้างความภกัดีใหเ้กิดกบัผูบ้ริโภคดว้ย 

2. ระบุกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุด (identify your best customer) การระบุกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีดี
ท่ีสุดจะช่วยให้แต่ละแผนกในองค์กรมีความเข้าใจท่ีตรงกัน และท าให้ความสามารถในการ
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ด าเนินงานดีข้ึนดว้ยเพราะตามกฎของเพโตกล่าวไวว้า่ ลูกคา้ร้อยละ 20 ท าก าไรให้องคก์รร้อยละ 80 
ดงันั้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานจะเกิดข้ึนเม่ือองคก์รรู้จกัและมีความเขา้ใจในผูบ้ริโภค 

3. มอบคุณค่าให้ผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุด (value your best customers) การประเมินคุณค่าเป็น
ส่ิงท่ีในทุกองค์กรน ามาก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ทรัพยากรและกลุ่มผูบ้ริโภคโดยส่ิงท่ีนักการ
ตลาดควรให้ความส าคญัในกระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีคือ การประเมินคุณค่าการซ้ือ
ตลอดชีวติ (Life Time Value หรือ LTV) 

4. การก าหนดเป้าหมาย (set goal) การก าหนดเป้าหมายตอ้งอาศยัการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูบ้ริโภค การประเมินคุณค่าท่ีองคก์รส่งไปให้และการท าความเขา้ใจหรือวิเคราะห์ผูบ้ริโภคการ
ตั้งเป้าหมายท าให้นกัการตลาดมีแนวทางในการด าเนินงานให้กลยุทธ์ทางการตลาดสอดคลอ้งกบั
การแสวงหาความภกัดีจากผูบ้ริโภค โดยวธีิการท่ีนิยมใชก้นัเพื่อสร้างความภกัดีคือการจดัระบบงาน
ให้เป็นหมวดหมู่งานตามผลิตภณัฑ์ท่ีมีในองคก์ร ซ่ึงความเป็นระบบน้ีเองจะช่วยให้ลดความเส่ียง
ในการขาดทุน เพิ่มผลตอบแทนท่ีดีข้ึนดว้ย 

5. ก าหนดคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดให้กบัผูบ้ริโภคท่ีดีท่ีสุด (determine the attributes most 
important to best customers) จากการศึกษาเร่ืองความภกัดีนั้นท าให้นกัการตลาดทราบวา่ส่ิงท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคคือเร่ืองของ “คุณค่า” ไม่ใช่ “ราคา” ด้วยเพราะ
ประสบการณ์ของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอและมีความหลากหลาย ดงันั้นเพื่อสร้างความ
ภกัดีใหย้ ัง่ยนืตอ้งอาศยักระบวนการทางจิตวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการการรับรู้
ของผูบ้ริโภค การสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเป็นส่วนช่วยในการคาดการณ์ล่างหน้าในการ
วางแผนการตลาด นอกจากน้ีการพิจารณาปัจจยัท่ีมีความส าคญักบัผูบ้ริโภคจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจ 
ท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการไดด้ว้ยเช่นกนั 

6. การวางแผนการส่ือสาร (make a communication plan) จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของขั้นตอน
น้ีจะต้องเร่ิมจากการส่ือสารตลาดภายในองค์กรก่อน การส่ือสารภายในองค์กรจะช่วยท าให้
พนักงานในองค์กรรับรู้ข้อมูลเชิงลึกในเร่ืองผู ้บริโภคและการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดไปสู่การส่ือสารภายนอกในท่ีสุด (ส่ือสารกบัผูบ้ริโภค) 

7.  การวดัและประเมินผล (measure and evaluate) ในขั้นตอนน้ีเป็นส่วนท่ีนกัการตลาด
ควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะขอ้มูลจากการวดัและและประเมินผลนั้นจะช่วยให้ตวั
องคก์รวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนไดช้ดัเจนมากข้ึน รวมถึงเป็นปัจจยัท่ีเสริมประสิทธิภาพทางการขาย
และการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีผลของการวดัผลและประเมินผลท่ีน ามาเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
ท่ีกาหนดไวจ้ะมีความส าคญัในการกาหนดทิศทางขององคก์รในอนาคตอีกดว้ย 
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แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความจงรักภักดี 
Griffin, J. (1995) ความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถวดัผลไดจ้ากการพยากรณ์ยอดขาย

และการเติบโตทางการเงินไม่เหมือนความพอใจโดยทศันคติ ความจงรักภกัดีของลูกคา้สามารถ
นิยามในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือได ้ดงัน้ี 

1. การซื้อซ้ าเป็นปกติ (makes regular repeat purchases) 

โดยปกติเวลานึกถึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิด
หน่ึงก็มกัจะนึกถึงการกลบัมาซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นซ ้ า แต่จริงแลว้ความจงรักภกัดีของลูกคา้เป็น
มากกวา่การกลบัมาซ้ือซ ้ า เท่านั้น เน่ืองจากบางคร้ังลูกคา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ า อาจเกิดจากการ
ไม่มีทางเลือกอ่ืน ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากความจงรักภกัดีของลูกคา้จริงๆ 

2. การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และการบริการ  (purchases across product and 
servicelines) การขายต่อเนื่อง (Cross-Selling) 

ไดแ้ก่ การท่ีผูข้ายเพิ่มส่ิงอ่ืนๆ เขา้ไปในสายผลิตภณัฑข์องตน เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกคา้
เดิมและน าเสนอของใหม่เพื่อให้ลูกคา้สนใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วิทยา ด่านธ ารงกูล และ พิภพ อุดร 
(2547) ไดก้  าหนดนิยามของการขายต่อเน่ืองและการขายต่อยอด (cross-selling and up-selling) วา่ 
การขายต่อเน่ืองหมายถึงการขายสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ให้กบัลูกคา้รายใดรายหน่ึง อนัเป็นผลมา
จากการท่ีลูกคา้รายนั้นซ้ือสินคา้หรือบริการอย่างใดอย่างหน่ึงก่อนหน้านั้นพร้อมๆ กบัการขาย
ต่อเน่ืองการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) พยายามสร้างโอกาสให้การขายต่อยอด คือ จูงใจให้
ลูกคา้รายเดิมขยบัไปซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาสูงข้ึน หรือมีก าไรมากข้ึน หัวใจของการขาย
ต่อเน่ืองและการขายต่อยอดอยูท่ี่จะตอ้งขายส่ิงท่ีถูกตอ้ง และถูกคน กบัลูกคา้ดว้ย ตอ้งเขา้ใจวา่ไม่ใช่
ลูกคา้ทุกรายท่ีจะเป็นเป้าหมายท่ีดีเสมอไปสาหรับการขายเน่ืองและการขายต่อยอด การเรียนรู้ลูกคา้
อยูบ่นพื้นฐานขอ้มูลของลูกคา้ตามแนวทางของการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM) จะท า ให้
การขายต่อเน่ืองและการขายต่อยอดประสบความส าเร็จอยา่งตรงใจและตรงตวัลูกคา้ 

3. การแนะน าบอกต่อ (refers other) 

ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะแนะน า เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีตนเองมีความ
จงรักภกัดีใหก้บัเพื่อนฝงูหรือครอบครัว ซ่ึงการแนะน าของลูกคา้ท่ีภกัดีเหล่าน้ีถือเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีท่ี
จะบอกไดว้า่ลูกคา้มีความจงรักภกัดีมากนอ้ยเพียงใด 
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4. การมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง (demonstrates an immunity to the pull 
of competition) 

การเสียลูกคา้หน่ึงคน หมายถึง การสูญเสียการขายคร้ังต่อไปหรือนยัหน่ึงคือตอ้ง
สูญเสียก าไรในอนาคตท่ีจะไดจ้ากการซ้ือตลอดชีพของลูกคา้นั้นๆ การสร้าง รักษา และกระชบั
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มได ้
ดงัน้ี 

4.1 การบริการลูกคา้ (customer service) การบริการลูกคา้ทั้งในเชิงรับ (reactive) 
คือการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ หรือในเชิงรุก (proactive) ท่ีคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้แลว้
หาทางตอบสนองก่อนท่ีลูกคา้จะร้องขอหรือก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ลว้นเป็นการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา้ รักษาลูกคา้และจะน ามาซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

4.2 โปรแกรมสะสมคะแนน / โปรแกรมสร้างความภกัดี (frequency/loyalty 
programs) เป็นการใหส่ิ้งตอบแทนแก่ลูกคา้ โดยการใหสิ้ทธิเป็นสมาชิก หรือสะสมคะแนนเม่ือมี
การซ้ือสินคา้หรือบริการซ ้ า ๆ 

4.3 โปรแกรมสร้างความสัมพนัธ์เชิงสังคม (community programs) เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มลูกคา้ดว้ยกนัเอง หรือลูกคา้กบับริษทัเพื่อยดึเหน่ียวลูกคา้ไว้
ยาวนานท่ีสุด 

4.4 โปรแกรมสร้างความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (structural ties) บริษทัอาจจดัหา
อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยใีหก้บัลูกคา้เพื่อเช่ือมโยงลูกคา้เขา้กบับริษทั ช่วยใหลู้กคา้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบับริษทั 

4.5 การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคล (customization) การ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นรายบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างและตอกย  ้า 
ความสัมพนัธ์ของลูกคา้อยา่งไดผ้ล หากลูกคา้รู้สึกวา่ไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งตรงใจจะท าให้
ลูกคา้พร้อมจะผกูพนักบับริษทัอยา่งยนืยาวแทนท่ีจะลองผิดลองถูกกบัผูข้ายรายอ่ืน 

Gremler, Dwayne & Brown, Stephen. (1996) ไดท้  าการศึกษามิติของความจงรักภกัดี
ของลูกคา้และปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อการพฒันาความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยได้
ท าการศึกษาจากวรรณกรรมต่าง ๆ และสรุปวา่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจบริการ 
ประกอบดว้ย 3 มิติท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1. มิติดา้นพฤติกรรม (behavioral loyalty) 
                         การใหค้  านิยามของความจงรักภกัดีในสมยัเร่ิมแรกมกัจะมุ่งเนน้ไปในดา้นพฤติกรรม
โดยเฉพาะ กล่าวคือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ถูกแปลความหมายในรูปของพฤติกรรมโดยตรงของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้หน่ึงๆ เป็นส าคญั ยกตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าในตราสินคา้หน่ึงๆ 
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2. มิติดา้นทศันคติ (attitudinal loyalty) 
                          เป็นมิติท่ีเกิดจากความไม่แน่ใจในความพอเพียงในบทบาทของมิติดา้นพฤติกรรมท่ี
จะเป็นตวัก าหนดหรือนิยามความจงรักภกัดี มิติน้ีมีแนวคิดวา่ความจงรักภกัดีในตราสินคา้พฒันาจาก
ผลิตภณัฑจ์ากผลลพัธ์ของสามญัส านึกหรือสติในการประเมินคุณค่าตราสินคา้ต่างๆ มิติดา้นน้ีเช่น 
การประทบัใจ การตรงกบัความคาดหวงั การผกูพนั ความสุข ท่ีลูกคา้มีต่อกิจการ 

3. มิติดา้นการรับรู้ได ้(cognitive loyalty) 
                          นอกเหนือจากมิติดา้นพฤติกรรมและมิติดา้นทศันคติดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมี
งานวจิยับางส่วนท่ีไดเ้สนอวา่ยงัมีความจงรักภกัดีในอีกมิติหน่ึง นั้นคือมิติดา้นการรับรู้ ซ่ึงระบุวา่ 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในใจของลูกคา้เป็นล าดบัแรก เม่ือลูกคา้มีความ
จ าเป็นตอ้งตดัสินใจวา่จะซ้ืออะไรหรือจะไปท่ีไหน หรือบางงานวจิยักล่าววา่ ความจงรักภกัดีในมิติน้ี 
หมายถึง ทางเลือกแรกท่ีเกิดข้ึนในใจของลูกคา้จากทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
                   Merlin Stone, Neil Woodcock & Liz Machtynger. (2000) ไดก้ล่าวถึงการวดัความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ซ่ึงมีทั้งหมด 2 ดา้นคือ 

1. การวดัความภกัดีเชิงพฤติกรรม สามารถน ามาใชพ้ิจารณาประกอบในการวดั
พฤติกรรมความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดงัน้ี 

1.1 ลูกคา้เลือกพิจารณาหรือสนใจในสินคา้หรือบริการต่างๆ จากองคก์รท่ีเลือก
ก่อนองคก์รอ่ืน 

1.2 ลูกคา้สนใจในขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รท่ีเลือก 
1.3 ลูกคา้ยอมลงทุนในดา้นต่างๆ เพื่อสานสัมพนัธ์กบัองคก์รท่ีเลือก 
1.4 ลูกคา้เตม็ใจเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือสมาคมท่ีองคก์รจดัข้ึน หรือรู้สึกยนิดีจาก

การไดเ้ป็นสมาชิก 
1.5 ลูกคา้ยนิดีกบัการมีสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รไวใ้นครอบครอง 
1.6 ลูกคา้ตอบสนองกบักิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ขององคก์รอยา่ง

กระตือรือร้นกวา่ลูกคา้รายอ่ืนๆ 
1.7 ลูกคา้แนะน าบุคคลอ่ืนถึงขอ้ดีต่อองคก์รเป็นตน้ 

2. การวดัความจงรักภกัดีต่อทศันคติ (attitudinal indices of loyalty) เป็นการวดัความ
จงรักภกัดีจากขอ้มูลซ่ึงสะทอ้นอารมณ์ และความรู้สึกทางจิตวิทยาเป็นส าคญั หากผูบ้ริโภคแสดง
ความรู้สึกเชิงบวกหรือช่ืนชอบต่อตราสินคา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงมากกวา่ตราสินคา้อ่ืนไดช้ดัเจนแสดง
ว่าผูบ้ริโภคนั้นมีความภกัดีต่อตราสินค้าและได้ยกตวัอย่างถึงลักษณะต่างๆ จดัว่าเป็นความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ในเชิงทศันคติไวเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ 

2.1 ลูกคา้เช่ือถือองคก์รท่ีเลือกมากกวา่องคก์รอ่ืน 
2.2 ลูกคา้เขา้ใจองคก์รท่ีเลือกมากกวา่องคก์รอ่ืน 
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2.3 ลูกคา้รู้สึกอบอุ่น และสะดวกใจกบัองคก์รท่ีเลือกมากกวา่องคก์รอ่ืน 
2.4 ลูกคา้รู้สึกวา่องคก์รท่ีเลือกเขา้ใจลูกคา้มากกวา่องคก์รอ่ืน 
2.5 ลูกคา้ตอ้งการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองกบัองคก์รท่ีเลือกมากกวา่องคก์รอ่ืน 
2.6 ลูกคา้ตอ้งการทราบวา่องคก์รท่ีเลือกจะท าอะไรใหก้บัลูกคา้ไดบ้า้งโดยไม่

ตอ้งการทราบจากองคก์รอ่ืน 
2.7 ลูกคา้ตอ้งการซ้ือ หรือใชบ้ริการจากองคก์รท่ีเลือกมากกวา่องคก์รอ่ืนหรือ

ตอ้งการซ้ือหรือใชบ้ริการจากองคก์รท่ีเลือกเท่านั้น 
2.8 ลูกคา้เช่ือวา่องคก์รท่ีเลือกจะจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ไดดี้กวา่องคก์รอ่ืน 
2.9 ลูกคา้เช่ือวา่จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากองคก์รท่ีเลือก 

 
ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกบัการวดัความจงรักภกัดี 

แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความจงรักภกัดี 

Griffin,J. (1995) Gremler and Brown (1996) Merlin Stone et al. (2000) 

1. การซ้ือซ ้ าเป็นปกติ 
2. การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์
    และการบริการการขายต่อเน่ือง 
3. การแนะน าบอกต่อ 
4. การมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูด 
    ไปหาคู่แข่ง 

1. มิติดา้นพฤติกรรม 
2. มิติดา้นทศันคติ 
3. มิติดา้นการรับรู้ 

1. การวดัความภกัดีเชิงพฤติกรรม 
2. การวดัความจงรักภกัดีต่อ  
    ทศันคติ 

 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการวดัความจงรักภกัดีของ 

Griffin,J. (1995) เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบังานวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากสามารถวดัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและตอบค าถามงานวิจยัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กับ ความ
พึงพอใจของลูกค้า 

Bang, J. (2005) ศึกษาในเร่ืองทศันคติของผูจ้ดัการและลูกคา้ท่ีมีต่อการบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ ความเหมาะสมเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ แนวคิดการตลาด และความสามารถใน
การเขา้ใจการตลาด ศึกษาการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ในธุรกิจโรงแรม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือวจิยั พบวา่ ส าหรับมุมมองของลูกคา้แลว้ กระบวนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
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Sunil Mithas, M.S. Krishnan, & Claes Fornell (2005, pp. 201-209) ไดว้ิจยัเร่ือง 
Why Do Customer Relationship Management Application Affect Customer Satisfaction? ซ่ึงท า
การส ารวจเพื่อทดสอบผลของการน า CRM มาใช้ ท่ีมีต่อความรู้ของลูกคา้และความพึงพอใจของ
ลูกคา้ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกิจการในอเมริกา ผลวิจยัพบวา่ การน า CRM มาใชมี้ผลต่อ
ความรู้ของลูกคา้และพบวา่ความรู้ของลูกคา้นั้นสามารถช่วยให้กิจการปรับปรุงความพึงพอใจของ
ลูกคา้ของกิจการได ้ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีการน า CRM มาใช้มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้
เน่ืองดว้ย 3 สาเหตุหลกั ดงัน้ี 1) ลูกคา้พึงพอใจเพราะว่า CRM ช่วยให้กิจการสามารถปรับแต่ง
ขอ้เสนอเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนได ้2) การน า CRM มาใชส้ามารถท าให้กิจการ
ปรับปรุงความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัประสบการณ์ในการบริโภคของลูกคา้โดยการจดัการลูกคา้เป็น
รายบบุคคลได้ดีข้ึน 3) การน า CRM มาใช้ช่วยให้กิจการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างมี
ประสิทธิผลผา่นทางขั้นตอนของการสร้างความสัมพนัธ์ 

Raji Srinivasan & Christine Moorman (2005, pp. 193-200.) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
Strategic Firm Commitments and Rewards for Customer Relationship Management in Online 
Retailing ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลของการน า CRM มาใช้ในร้านคา้ปลีกแบบออนไลน์ ผูว้ิจยัไดท้  า
การทดสอบผลของขอ้ก าหนดเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อการบรรลุผล ของการน า CRM มาใชใ้นกิจการคา้
ปลีกแบบออนไลน์ โดยผูว้จิยัไดใ้ชค้วามพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัวดัการบรรลุผลของ CRM 

Chen, Q & Chen, H. (2004, pp. 333-343.) ไดท้  าวิจยัเร่ือง Exploring the success 
factors of eCRM strategies in practice โดยท าการวิจยัเชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถามกบั 180 บริษทั 
ใน 12 อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาและท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  36 บริษทัเพื่อท่ีจะแสดงถึงผล
จากการน า eCRM มาใช ้ผลจากการวิจยัพบวา่ การน า eCRM มาใช ้ท าให้เกิดความรู้เก่ียวกบัลูกคา้ 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลประโยชน์ในเชิงท่ีเป็นกายภาพและไม่ใช่กายภาพต่อกิจการ ผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่
ทางกายภาพไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และการบอกปากต่อปากของลูกคา้มาก
ข้ึน 

Constantinos J. Stefanou, Christos Sarmaniotis Amalia Stafyla (2003, pp. 617-634) 
ไดท้  าวิจยัเร่ือง CRM and customer-centric knowledge management: an empirical research โดยท า
การวิจยัเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามส่งทางไปรษณียใ์ห้แก่กิจการขนาดใหญ่ 1,000 แห่ง ใน
ประเทศกรีก ผลการวิจยัพบว่า ประมาณคร่ึงหน่ึงของกิจการท่ีท าการส ารวจไม่ไดน้ าปรัชญาของ 
CRM มาใช ้และท่ีเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไดน้ าเคร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั CRM มาใชแ้ละสามารถท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้ 

นิษฐ์นิภา  ธนพิริยพงศ์ (2556) วิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ และ
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้:กรณีศึกษาห้างสรรพสินคา้ A สาขาศรีนครินทร์ ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ  จากแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี 
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สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีความถ่ีในการไปซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้เฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน 
มักเดินทางมากับครอบครัว และเหตุผลท่ีใช้บริการห้างสรรพสินค้าน้ีเ น่ืองจาก ใกล้บ้าน 
วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาเพื่อซ้ือสินคา้   ผลการวิจยัพบว่า มีเพียงลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัความเป็นผูน้ าด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัภาพลกัษณ์ของห้างสรรพสินคา้ มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ห้าง สรรพสินคา้ A โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.308, 
0.232 และ 0.182 ตามล าดบั ซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ห้างสรรพสินคา้ 
A ไดร้้อยละ 34.60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

2. งานวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า กับ ความ
จงรักภักดีของลูกค้า 

ปฐมพงษ ์บ าเริบ (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ พฤติกรรรม ความจงรักภกัดี และความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค ในธุรกิจการให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากไม่เคยเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา 3 ปี ความ
จงรักภกัดีในการใช้บริการของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยรวมอยู่ในระดับจงรักภกัดี เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความจงรักภกัดีในระดบัใช้ต่อแน่นอน ในเร่ืองแนวโน้มในการใช้
บริการเครือข่ายท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนั และผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดป้ระจา ต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการท าโปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์แตกต่างกัน ในส่วนของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการท าโปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ กับความจงรักภกัดีของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการของแต่ละเครือข่ายพบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

Peter C. Verhoef (2003, pp. 30-45.) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง Understanding the Effect of 
Customer Relationship Management Efforts on Customer Retention and Customer Share 
Development ซ่ึงท าการทดสอบการประสบความส าเร็จของ CRM โดยวดัจากการคงอยูข่องลูกคา้
หรือความจงรักภกัดีของลูกคา้และการพฒันาส่วนแบ่งของลูกคา้ นัน่คือ ตอ้งการทดสอบว่า การ
รับรู้ทางดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRP) และเคร่ืองมือทางการตลาดของความสัมพนัธ์ (RMI) 
อนัไดแ้ก่ โปรแกรมการสร้างความจงรักภกัดีและการขายตรงผา่นทางไปรษณีย ์มีผลต่อการประสบ
ความส าเร็จของ CRM หรือไม่ ผลการวิจยัพบวา่ โปรแกรมการสร้างความจงรักภกัดีมีผลทางบวก
ต่อทั้งการคงอยู่ของลูกคา้หรือความจงรักภกัดีนัน่เอง และการพฒันาส่วนแบ่งลูกคา้ ในขณะท่ีการ
ขายตรงผา่นทางไปรษณียมี์ผลต่อเฉพาะการพฒันาส่วนแบ่งลูกคา้เท่านั้น 

Reinhold Decker, Michael Höppner (2006, pp.504-514) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
Strategic planning and customer intelligence in academic libraries โดยท าการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ศึกษาจากกิจการธุรกิจทัว่ไปและห้องสมุด ผลจากการวิจยัพบว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจหรือ
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ห้องสมุดทางวิชาการก็ตาม จะตอ้งมีกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ รวมถึง
รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีมากข้ึนหรือดีข้ึน (Customer 
Intelligence) และการท ากิจกรรมต่างๆดงักล่าวจะท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อกิจการ 

Duygu, P.D., & KIRMACI, S. (2012, pp. 282-291) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง Customer 
relationship management and customer loyalty; a survey in the sector of banking โดยมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้าและความจงรักภกัดีของลูกค้า
ธนาคาร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคาร Ziraat Bankası จ  านวน 350 คนจาก
ทุกสาขา โดยผลการศึกษาพบวา่การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้นั้น ส่งผลกบั ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ของธนาคาร 

J. Chen & R. K. h. Ching (2007) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง The Effects of Mobile 
Customer Relationship Management on Customer Loyalty: Brand Image Does Matter โดยศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติด้านการจัดการความสัมพนัธ์กับลูกค้าและการให้บริการ
โทรศพัท์มือถือ กบัความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยมีภาพลกัษณ์ของยี่ห้อเป็นตวัแปรคัน่กลาง โดย
ผลการวิจยัพบว่าผูใ้ห้บริการสามารถสร้างความจงรักภกัดีของลูกค้าได้ โดยผ่านทางวิธีปฏิบติั
ทางดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการให้บริการ นอกจากนั้นยงัพบวา่ภาพลกัษณ์ของ
ยีห่อ้เป็นตวัแปรคัน่กลางท่ีมีผลต่อการสร้างความแตกต่างและการให้บริการลูกคา้พร้อมทั้งมีผลต่อ
การใชโ้ทรศพัทมื์อถือของลูกคา้ และน ามาซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

วิมลมาศ บวัเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556, หน้า 65-80). วิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้น
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ “เทสโก ้โลตสั” ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายไดต่้อเดือนไม่มีความแตกต่าง
กนัต่อความภกัดีต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสั แต่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่าง
กนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์เทสโก ้โลตสั (2) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการเทสโก ้ โลตสั ใน
ด้านความถ่ีในการเข้าใช้บริการจ านวนค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังท่ีใช้บริการเหตุผลหรือสาเหตุท่ี
เลือกใชบ้ริการรวมทั้งผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการและจุดเด่นของการเป็นแบรนด์เทสโกท่ี้มี
ความแตกต่าง ต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (3) ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดด้านสินคา้และบริการและดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด มีความ
แตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้ โลตสั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (4) ปัจจยัดา้นการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ในดา้นของฐานขอ้มูลลูกคา้ การเก็บรักษาลูกคา้เก่า เทคโนโลยี และโปรแกรม
ทางการตลาดมีความแตกต่างกนัต่อความภกัดีต่อแบรนด์ เทสโก ้โลตสั อยา่งก็มีนยัส าคญัทางสถิติ  
และปัจจยัด้านการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์เทสโก ้
โลตสัแตกต่างกนัพบวา่ ปัจจยัดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ดา้นฐานขอ้มูลลูกคา้ ดา้นการรักษาฐาน
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ลูกคา้ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นโปรแกรมทางการตลาด มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความภกัดีของ
ผูบ้ริโภคต่อแบรนดเ์ทสโก ้โลตสัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. งานวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า กับ ความจงรักภักดี
ของลูกค้า 

งานวิจยัของ Mosahab, R., Mahamad, O., & Ramayah, T (2010, pp. 72-80) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ โดยมี
ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรคัน่กลาง เป็นกรณีศึกษาของธนาคาร Sepah กรุงเตหะราน 
ประเทศอิหร่าน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 147 คน ซ่ึงเป็นลูกคา้ของธนาคาร โดยใชแ้บบสอบถาม ผล
การศึกษาพบวา่ (1) ทุกดา้นของ service quality มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) องคป์ระกอบของคุณภาพการให้บริการทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
กบัความจงรักภกัดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัความ
จงรักภกัดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

งานวิจยัของ Liao, K.H., & Hsieh, M.F. (2011, pp. 506-515) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งคุณภาพการบริการ ตราสินคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจรีสอร์ท เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในชาวไตห้วนั จ านวน 300 
คน วเิคราะห์โดยใช้ lisrel ผลการศึกษาพบวา่ (1) คุณภาพการบริการ ตราสินคา้ และความพึงพอใจ
ของลูกคา้ของธุรกิจรีสอร์ทมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (2) คุณภาพการ
บริการมีผลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้โดยผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ 

งานวิจยัของ Yingzi Xu, Robert Goedegebuure & Beatrice Van der Heijden. (2006, 
pp. 79-104) มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ของการรับรู้ของผูบ้ริโภค ผา่นความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ของบริษทัรักษาความปลอดภยั 5 บริษทั
ซ่ึงมีสาขาทัว่ประเทศจริง เก็บขอ้มูล 1 คนต่อ 1 สาขารวมทั้งส้ิน 78 สาขา ผลการศึกษาพบวา่ (1) 
ความพึงพอใจของลูกคา้มีบทบาทเป็นตวัแปรคัน่กลางท่ีส าคญัระหว่างการรับรู้คุณค่าของบริการ
และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (2) การรับรู้ของคุณภาพการบริการมีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

งานวิจยัของ Yu, C.H. & Chang, H.C. & Huang, G.L. (2006, pp. 126-132.) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการความพึงพอใจของลูกคา้และความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ในอุตสาหกรรมบนัเทิงเพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพบริการในอุตสาหกรรม
ดงักล่าว ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือวจิยั คือ แบบสอบถามส ารวจผูม้าใชบ้ริการในผบัแห่งหน่ึงในไตห้วนั ผล
การศึกษาพบว่า ทั้งความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมบนัเทิง คุณภาพการบริการ 
ตลอดจนความพึงพอใจ โดยรวมมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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งานวิจยัของ Ilias Santouridis, Panagiotis Trivellas & Panagiotis Reklitis. (2010, 
pp. 223-239) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าในธุรกิจ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศกรีก ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวั
แปรคัน่กลาง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพ
การบริการ ไดแ้ก่ บริการลูกคา้ โครงสร้างราคา และระบบจ่ายเงินมีอิทธิพลทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้เช่นกนั และคุณภาพบริการมีอิทธิพลในทางบวกต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ดว้ย จากผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
และมีอิทธิพลผา่นตวัแปรกลาง คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ 

งานวิจยัของ Kazi Omar Siddiqi (2011, pp. 12-36) มีวตัถุประสงค์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ใน
ธนาคารในบงักลาเทศธุรกิจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บจาก
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการทัว่ประเทศบงักลาเทศ 100 แห่งผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะของการรับรู้การบริการ
มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีความสัมพนัธ์
ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในธนาคารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

งานวิจยัของ Kun-Hsi Liao (2012, pp. 86-93) มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหวา่งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ใน
อุตสหกรรมเหล็ก B2B ในไตห้วนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บ
จากลูกคา้ท่ีใช้บริการจ านวน 218 คน งานวิจยัน้ีใช้โปรแกรมลิสเรลในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวิจยั พบวา่ ค่าไคสแควร์=109.46, df=57, GFI=0.93 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ และคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ผา่นความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

งานวจิยัของ Cao Canming & Chen Jianjun (2011, pp. 67-73) มีวตัถุประสงคเ์พื่อหา
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ในบริการทางดว้นในประเทศจีนผา่นสมการเชิงโครงสร้าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัใน
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบวา่ คุณภาพบริการมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีผลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

งานวิจยัของ Kim, Jae-Young & SEOK LEE, HYUNG. (2013, pp. 1-13.) กล่าววา่ 
การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบความเป็นตวัแปรกลางระหวา่งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้และความจงรักภกัดีของลูกคา้ในธุรกิจโทรศพัทมื์อถือในประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงพบวา่ คุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงพบวา่ คุณภาพการบริการมีผลผา่นความ
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พึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นตวัแปรกลางมีผลทางตรงความจงรักภกัดีของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

งานวิจยัของ Curry, N. & Gao, Y. (2012, pp. 104-118) กล่าววา่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอการบริการ และความตั้งใจซ้ือซ ้ า (ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้) ในลูกคา้สายการบินราคาต ่าในทวปียุโรป ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 
กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการสายการบินราคาต ่าจ  านวน 207 คน ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการ
บริการและความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า (ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้) โดยพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า (ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้) มากกวา่คุณภาพการบริการ 

งานวิจยัของ Samraz Hafeez & Bakhtiar Muhammad (2012, pp. 200-209) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้และความจงรักภกัดีในบริการ
สาธารณะของธนาคารในเมือง Rajasthan ประเทศอินเดีย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั
และสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 คน ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจและความจงรักดี และความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลมากต่อความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ 

งานวจิยัของ Toelle Sulistyawati (2006) กล่าววา่ การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้และความจงรักภกัดีของลูกคา้  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในธนาคาร 4 แห่ง ซ่ึงเป็นธนาคารของ
รัฐ 2 แห่ง และธนาคารเอกชน 2 แห่ง ในอินโดนีเซีย ทดสอบสมมติฐานดว้ย Regression พบวา่ 
คุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลต่อความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ และคุณภาพการบริการมีผลทางออ้มต่อความจงรักภกัดีผา่นความพึงพอใจของลูกคา้ 

งานวิจยัของ Kim, H. D., & Lough, N. L. (2005, pp.14-22) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้และความตั้งใจซ้ือซ ้ า (ความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้) ผ่านลูกคา้ท่ีมาเรียนหลกัสูตรกอลฟ์ในประเทศเกาหลีใต ้ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่ง 434 คน ทดสอบสมมติฐานดว้ย Regression พบวา่ คุณภาพการบริการมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า และคุณภาพการบริการมี
ผลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ า 

งานวิจยัของ Vanniarajan, P., Gurunathan. (2009, pp.117-135.) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้และความจงรักภกัดี พบวา่ คุณภาพการบริการ
มีอิทธิพลทางต่อความจงรักภกัดีและอิทธิพลทางออ้มต่อความจงรักดีผ่านความความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 
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งานวิจยัของ Adeleke, Adepoju; Aminu, Suraju Abiodun (2012, pp.209-222) กล่าว
วา่ ปัจจยัสาเหตุของความจงรักภกัดีของตลาด GSM ในประเทศไนจีเรีย การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัสาเหตุของความจงรักภกัดีของลูกคา้ในตลาด  GSM ในประเทศไนจีเรีย ขอ้มูลปฐม
ภูมิรวบรวม โดยใชแ้บบสอบถามจากผูส้มคัรท่ีใชบ้ริการ GSM จากบริษทัท่ีให้บริการชั้นน าจ านวน 
4 แห่งในรัฐ lagosประเทศไนจีเรีย จ านวน 198 และภาพพจน์ของบริษทัเป็นปัจจยัสาเหตุส าคญัของ
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในตลาด GSM ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ภาพพจน์ของบริษทัเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในตลาด GSM 

งานวิจยัของ Haghtalab Hamed, Ahrari Maryam & Amirusefi Rasool (2011, pp. 
439-448) กล่าวว่า การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความจงรักภกัดี กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ลูกคา้ของธนาคารเมลแลต ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจ านวน 250 คน ผลการศึกษาโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ คุณภาพการ
บริการ ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

งานวิจยัของ Lee, Ming-Shing, Huey-Der Hsiao, & Ming-Fen Yang (2012,  
pp. 352-378) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตลาดเชิงประสบการณ์ คุณภาพ
การบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ส าหรับห้างสรรพสินคา้หลายแห่ง
ในไถหนนั ประเทศจีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้มาซ้ือสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ในเมืองไทน า เก็บขอ้มูล 
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 496 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) การตลาดเชิงประสบการณ์มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 2) คุณภาพการบริการมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 3) ความพึงพอใจของ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
4) การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้ 5) คุณภาพการบริการมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

สุธาทิพย ์ชูเกียรติโรจน์ (2552) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้ ความพึงพอใจ และ
ความภกัดีของลูกคา้ต่อบตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้” การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัโยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ
โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ลูกคา้สมาชิกมีการรับรู้คุณค่าเพิ่มของบตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้
อยูใ่นระดบักลาง 2) ลูกคา้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อบตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบักลาง และ 
3) ลูกคา้สมาชิกมีความภกัดีต่อบตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบักลางเช่นกนั นอกจากน้ียงัพบวา่ 
4) การรับรู้คุณค่าเพิ่มมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจของลูกคา้บตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้ 
5) ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดีของลูกคา้บตัรสมาชิกศูนยก์ารคา้ 
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วงศิยา ประเสริฐศิลป์ (2548) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง“การบริหารความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้และความภกัดีในธุรกิจบริการ” ซ่ึงวิธีวิจยัท่ีใชน้ั้นมี 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกบัตวัแทนของธุรกิจคือบริษทั บตัรกรุงไทย จากดั(มหาชน) และ
บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ส่วนท่ี2 การวิจยัเชิงส ารวจโดยวิธีการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตกรุงไทยและผูท่ี้ใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์AIS ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-50 ปีจานวน400คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) องคก์รธุรกิจบริการในงานวจิยัน้ีมีกระบวนการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 1.1) การก าหนดวตัถุประสงค ์1.2) การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 1.3) การก าหนดกลวิธีและช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า 
1.4) การตรวจสอบคุณภาพของความสัมพนัธ์ 1.5) การประเมินผล ในส่วนต่อมาของผลการวิจยัคือ 
2) การรับรู้กลวิธีการสร้างความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของความพยายามท่ี
องคก์รสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ธุรกิจบริการ 3) การรับรู้ถึงความพยายามขององคก์รในการสร้าง
ความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัลูกคา้ธุรกิจบริการ 4) ความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์ท่ี
องคก์รมีต่อลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ธุรกิจบริการ 

วุฒิพร ลูกบวั (2549) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อองค์กรกบั
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูใ้ชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 
ผูใ้ช้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลมีความพึงพอใจต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ
สินคา้และบริการ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รและความรับผิดชอบ และดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ และมี
ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติต่อตรา
สินค้าและด้านพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า ความพึงพอใจต่อองค์กรด้านคุณภาพสินค้าและบริการมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นทศันคติต่อตราสินคา้และดา้น
พฤติกรรมการซ้ือซ ้ าความพึงพอใจต่อองค์กรด้านภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความภกัดีต่อตราสินคา้ ด้านพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และ
ความพึงพอใจต่อองคก์ร ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความ
ภกัดีต่อตราสินคา้โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น ดงันั้น ความพึงพอใจต่อองคก์รมีความส าคญัต่อ
การท าใหลู้กคา้มีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

Tor Wallin Andreassen & Even Lanseng. (1997, pp.487-503.) ไดศึ้กษาผลกระทบ
ระหว่างภาพลกัษณ์ของบริษทั ความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้กบัระดบั
ความผนัแปรของผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริการ กรณีศึกษาธุรกิจน าเท่ียวในนอร์เวย ์พบวา่ ธุรกิจน าเท่ียวท่ี
ซบเซาและสินคา้และบริการของธุรกิจน าเท่ียวท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้ธุรกิจยงัด าเนินต่อไปได ้การสร้าง
ก าไรจากลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ธุรกิจน าเท่ียวควรสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของบริษทั เพื่อเป็นการรักษาลูกคา้อนัเป็นส่ิงส าคญัต่อธุรกิจ การซ้ือสินคา้และบริการท่ีซับซ้อน
และไม่บ่อย ภาพลกัษณ์ของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมาแทนท่ีความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
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จงรักภกัดีของลูกคา้ นอกจากน้ีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นแนวทางขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่ความ
จงรักภกัดี ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นแนวทางควบคุมสู่ความจงรักภกัดี ธุรกิจนาเท่ียวจะ
ประสบความส าเร็จในการจดัท ากลยุทธ์การสร้างตราสินคา้และการจดัการดา้นการบริการเพื่อเป็น
การรักษาลูกคา้ใหใ้ชบ้ริการของธุรกิจต่อไป 

อมัพล  ชูสนุก และภานุมาศ  จ าปาเงิน (2556, หนา้ 9-19) วิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดต่อคุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจและความจงรักภกัดีของลูกคา้  เทสโกโ้ลตสั 
สาขาป่ินเกลา้  มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 438 คน ส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 21-30 ปี  มีสถานภาพโสด  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 10,001-30,000 
บาท  ผลการศึกษาวิจยัพบวา่  (1) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อ
คุณค่าท่ีรับรู้ (2) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติราคามีอิทธิพลทางบวก ต่อคุณค่าท่ีรับรู้ (3) ส่วน
ประสมทางการตลาดในมิติการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวก ต่อคุณค่าท่ีรับรู้ (4) ส่วนประสม
ทางการตลาดในมิติช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (5) ส่วน
ประสมทางการตลาดในมิติ การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (6) 
คุณค่าท่ีรับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และ (7) ความพึงพอใจของลูกคา้มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 

4. งานวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และ ความ
พึงพอใจของลูกค้า กับ ความจงรักภักดีของลูกค้า 

ชนิดา วนารักษส์กุล (2552) ท าการศึกษาวจิยัเร่ือง “การรับรู้การบริหารความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรม”การวิจยัน้ีเป็นการใชว้ิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูท่ี้ใชบ้ริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้กิจกรรมด้านการบริหารความสัมพนัธ์โดย
รวมอยูใ่นระดบันอ้ย 2) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัโรงแรม 
3) กลุ่มตวัอย่างมีระดับความภกัดีสูงและมีพฤติกรรมการบอกต่อเพื่อให้ผูอ่ื้นมาใช้บริการของ
โรงแรมดว้ยนอกจากน้ีในเร่ืองสมมติฐานก็พบวา่ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีความสัมพนัธ์
กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงแรมและการรับรู้เร่ืองกิจกรรมการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มี
ความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรม 

Bourdeau, L. B. (2005) วิจยัเร่ือง A New Examination of Service Loyalty : Identification 
of The Antecedents and Outcomes of An Attitudinal Loyalty Framework โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 2,187 คน ดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นแบบพหุกลุ่ม (Multi-Group 
LISREL Analysis) กล่าวคือ มีการแยกโมเดลแต่ละโมเดลออกตามธุรกิจการบริการ 5 ธุรกิจเก่ียวกบั
ความจงรักภกัดีการบริการของธุรกิจการบริการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการบริการท่ีเนน้ความเพลิดเพลิน 
(Hedonic) ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจการกีฬา และกลุ่มการบริการท่ีเนน้ประโยชน์ใช้
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สอยเป็นหลกั (Utilitarian) ไดแ้ก่ ธุรกิจซกัแห้ง ธุรกิจเสริมสวย และศูนยบ์ริการรถยนต์ โมเดลการ
วดัความจงรักภกัดีเชิงทศันคติท่ีมีตวับ่งช้ี 4 ตวัแปร คือ ความเขา้ใจ ความรู้สึกพฤติกรรม และการ
กระท า ไดรั้บผลกระทบมาจากคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกคา้คุณค่าท่ีรับรู้ ความ
ไวว้างใจ เป็น ตวัผลกัดนั นอกจากนั้น ยงัพบวา่ การแสดงตวัการพิจารณาเป็นพิเศษ ค าบอกเล่า 
ความหนกัแน่นในส่ิงท่ีชอบ และการมีส่วนร่วมในการปกป้อง เป็นผลไดเ้ชิงพฤติกรรมโดยตรงมา
จากความจงรักภกัดีเชิงทศันคติ นอกจากน้ี ความจงรักภกัดีเชิงทศันคติยงัได้รับอิทธิพลมาจาก
คุณภาพการบริการ คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ 

Beneke, J., Hayworth, C., Hobson, R., and Mia, Z. (2012, pp. 27-43.) วิจยัเร่ือง 
การศึกษาของผลกระทบจากมิติทางดา้นคุณภาพการบริการธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
และความจงรักภกัดี: กรณีศึกษาซูเปอร์มาร์เก็ต เน่ืองจากตลาดคา้ปลีกในแอฟริกาใตมี้การเติบโต
อยา่งรวดเร็ว จึงไดท้  าการศึกษามิติทางดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลทางดา้นความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของลูกคา้จนน าไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้จากระดบักลางจนถึงระดบับน โดยมีการ
ส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง 307 คน ผา่นโมเดลวิเคราะห์โดยใช ้Partial Least Squares (PLS) ผลลพัธ์
จากการวิ เคราะห์ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ และ การปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความพึงพอใจของลูกคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้มีผลในทิศทาง
เดียวกนักบัความจงรักภกัดี จากผลการวิจยั จากมิติทางดา้นคุณภาพการบริการทั้งหมด 5 ด้าน มี
เพียง 2 ดา้นคือดา้น ลกัษณะทางกายภาพ และ การปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 10 และ ความน่าเช่ือถือมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้นอ้ยมากหรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 20 ส่วนดา้นการแกปั้ญหาและนโยบายไม่ปรากฏวา่
มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ และจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้และความ
จงรักภกัดีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างยิ่ง โดยมิติทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้มากกวา่มิติดา้นต่างๆ เช่นการดูแลทางดา้นความสะอาด มีการจดัโครงสร้างท่ีดี และมีการ
ดูแลรักษาใหดี้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงโดยลกัษณะของซูเปอร์มาร์เก็ตลูกคา้ตอ้งการลกัษณะทางกายภาพท่ี
มีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ มากกวา่นั้นการออกแบบตอ้งเอ้ืองต่อการซ้ือสินคา้ รวมถึงการ
ใหบ้ริการของพนกังานตอ้งเป็นมีความรู้ เป็นมิตรและพร้อมท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือ 

อนุวตั สงสม (2556, หน้า 1-18) วิจยัเร่ือง แบบจ าลองสมการโครงสร้างของ
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้: กรณีศึกษา ลูกคา้ของกิจการคา้ปลีกประเภท
ไฮเปอร์มาร์ท ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างของกลุ่มตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้กิจการคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์
มาร์ท ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ 500 ราย ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง  28-32 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด เม่ือจ าแนกตามอาชีพพบว่าเป็น
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พนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด ส าหรับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าหรือบริการ พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีการใช้บริการเฉล่ีย  2 คร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่จะซ้ืออาหารแห้ง 
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ตามล าดบั ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดกลยทุธ์ของกิจการคา้ปลีก  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ี
มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ โดยเฉพาะตวัแปรแฝงภายนอก 2 ตวัแปร คือความคาดหวงั
ต่อกิจกรรม CSR และตน้ทุนการเปล่ียนบริการ ซ่ึงถือว่าเป็นตวัแปรอิสระหรือจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญั 
ส าหรับการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้  รวมถึงการมีผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย ลูกคา้
ไปใช้บริการท่ีเดียวสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้ครบทุกประเภท  รวมถึงมีบริการอ่ืนๆ อยู่ภายใน
บริเวณกิจการค้าปลีกแห่งนั้นด้วย  นอกจากน้ีกิจการค้าปลีกควรมีการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเป็นตวัแปรส่งผ่านไปยงัความภกัดีของ
ลูกคา้ ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความไวว้างใจ  โดยการพฒันาฐานขอ้มูล
จากระบบบตัรสมาชิกหรือบตัรสะสมคะแนน ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้าย
ของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะท าใหกิ้จการคา้ปลีกก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม ซ่ึง
สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงกบัความตอ้งการหรือความคาดหวงัมากข้ึน ส่งผลต่อการรับรู้
คุณภาพบริการสูงข้ึน ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ความไวว้างใจ และเกิดความภกัดีตามมาเป็นล าดบั 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
วงศิยา ประเสริฐศิลป์ (2548) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง “การบริหารความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้และความภกัดีในธุรกิจบริการ” ซ่ึงวิธีวิจยัท่ีใชน้ั้นมี 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกบัตวัแทนของธุรกิจคือบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ส่วนท่ี2 การวิจยัเชิงส ารวจโดยวิธีการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตกรุงไทยและผูท่ี้ใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์AIS ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-50 ปีจานวน400คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) องคก์รธุรกิจบริการในงานวจิยัน้ีมีกระบวนการ
บริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 1.1) การก าหนดวตัถุประสงค ์1.2) การก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 1.3) การก าหนดกลวิธีและช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า  
1.4) การตรวจสอบคุณภาพของความสัมพนัธ์ 1.5) การประเมินผล ในส่วนต่อมาของผลการวิจยัคือ 
2) การรับรู้กลวิธีการสร้างความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ของความพยายามท่ี
องคก์รสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ธุรกิจบริการ 3) การรับรู้ถึงความพยายามขององคก์รในการสร้าง
ความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัลูกคา้ธุรกิจบริการ 4) ความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์ท่ี
องคก์รมีต่อลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ธุรกิจบริการ 

Mohd Azizul Sulaiman, Mohd Amli Abdullah Baharum & Arifi Ridzuan  (2013, 
pp. 354 – 361) วจิยัเร่ือง วธีิปฏิบติัดา้นกลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) กบัร้านคา้
ปลีกในประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งร้านคา้ปลีกกบัลูกคา้มีความสัมคญัอยา่งยิ่ง
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ในสถาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อการสร้าง
ก าไรของร้านคา้ปลีกโดยมีการส ารวจโดยมีส ารวจ 420 คนโดยแจกไปตามร้านคา้ปลีก 4 แห่งใน 
Shah Alam และมี 304 (ร้อยละ 72) คน ท่ีตอบแบบสอบถามกลบัมา 

จากผลการวิจยัพบวา่กลยุทธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดา้นการปฏิบติัการท่ี
เป็นเลิศมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ของร้านคา้ปลีกใน Shah Alam (M=3.75) โดยท่ี ความโดด
เด่นทางด้านสินคา้และบริการมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้น้อยมาก (M=3.68) Söderlund, 
Magnus & Vilgon, Mats. (1999) กล่าวไวว้า่เบ้ืองหลงัของการปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศคือบริษทัเน้น
เร่ืองราคาท่ีถูก เป็นผูน้ าทางดา้นสินคา้ราคาถูก Cost Leadership position และการท ากิจกรรมเพื่อลด
ตน้ทุนและความสะดวกสบายของลูกคา้ และอีกดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัทจ์ะใชก้บัสินคา้
ท่ีเป็นลกัษณะนวตักรรม จ าเป็นตอ้งมีเทคโนโลยีท่ีล ้าหนา้และสถานภาพทางการเงินท่ีดี ซ่ึงการวาง
กลยทุธ์ทางดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นผลิตภณัทต์อ้งใชค้วามพยายามมากกวา่กลยทุธ์ดา้นอ่ืนๆ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ท าการทบทวน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด พบวา่ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และความจงรักภกัดีของลูกคา้ นอกจากนั้น ความพึงพอใจของลูกคา้มี
ผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงสามารถแสดงตารางเพื่อสรุปยนืยนัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหวา่งตวัแปร ขา้งตน้ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 2.3 แสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

ผู้เขียน CRM -> Loyalty CRM -> Satisfaction Satisfaction -> Loyalty แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัย 

Tiwana, Amrit. (2001). ✓ ✓   ✓   

Gartner Group. (2002). ✓ ✓   ✓   

กุณฑลี ร่ืนรมย ์และคณะ (2548). ✓ ✓   ✓   

Ling, R & Yen, D.C. (2001). ✓ ✓   ✓   

Ying Xu, Victor Olman & Dong Xu. (2002). ✓ ✓   ✓   

Gronroos, C. (2000). ✓ ✓   ✓   

Tang Y. and Schroeder. (2000). ✓   ✓ ✓   

Hobby, John. (1999). ✓         

ดิสพงศ ์พรชนกนาถ. (2546).   ✓ ✓     

Bang, J. (2005).   ✓     ✓ 

Sunil Mithas, M.S. Krishnan & Claes Fornell. (2005).   ✓     ✓ 

Raji Srinivasan, Christine Moorman. (2005).   ✓     ✓ 

Chen, Q & Chen, H. (2004).   ✓     ✓ 

Constantinos J. Stefanou, Christos Sarmaniotis & Amalia Stafyla. (2003).   ✓     ✓ 

นิษฐ์นิภา ธนพิริยพงศ.์ (2556).   ✓     ✓ 

ปฐมพงษ ์บ าเริบ. (2550). ✓       ✓ 

Peter C. Verhoef. (2003). ✓       ✓ 

Reinhold Decker, Michael Höppner. (2006). ✓       ✓ 

Duygu, P.D., & KIRMACI, S. (2012). ✓       ✓ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)  

ผู้เขียน CRM -> Loyalty CRM -> Satisfaction Satisfaction -> Loyalty แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัย 

J. Chen & R. K. h. Ching. (2007). ✓       ✓ 

วิมลมาศ บวัเพชร และไกรชิต สุตะเมือง. ✓       ✓ 

Mosahab, R., Mahamad, O., & Ramayah, T. (2010).     ✓   ✓ 

Kun-Hsi Liao. (2012).     ✓   ✓ 

Yingzi Xu, Robert Goedegebuure & Beatrice Van der Heijden. (2006).     ✓   ✓ 

Yu, C.H. & Chang, H.C. & Huang, G.L., 2006     ✓   ✓ 

Ilias Santouridis, Panagiotis Trivellas & Panagiotis Reklitis. (2010).      ✓   ✓ 

Kazi Omar Siddiqi. (2011).     ✓   ✓ 

Liao, K.H., & Hsieh, M.F. (2011).     ✓   ✓ 

Cao Canming & Chen Jianjun. (2011).     ✓   ✓ 

Kim, Jae-Young & SEOK LEE, HYUNG. (2013).     ✓   ✓ 

Curry, N. & Gao, Y. (2012).     ✓   ✓ 

Samraz Hafeez & Bakhtiar Muhammad. (2012).     ✓   ✓ 

Toelle Sulistyawati. (2006).     ✓   ✓ 

Kim, H. D., & Lough, N. L. (2005).     ✓   ✓ 

Vanniarajan, P., Gurunathan. (2009).     ✓   ✓ 

Aminu, Adepoju Adeleke & Suraju Abiodun. (2012).     ✓   ✓ 

Haghtalab Hamed, Ahrari Maryam & Amirusefi Rasool. (2011).     ✓   ✓ 

Lee, Ming-Shing, Huey-Der Hsiao, & Ming-Fen Yang. (2012).     ✓   ✓ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ)  

ผู้เขียน CRM -> Loyalty CRM -> Satisfaction Satisfaction -> Loyalty แนวคิด/ทฤษฎี งานวิจัย 

สุธาทิพย ์ชูเกียรติโรจน์. (2552).     ✓   ✓ 

วงศิยา ประเสริฐศิลป์. (2548).     ✓   ✓ 

วฒิุพร ลูกบวั. (2549).     ✓   ✓ 

Tor Wallin Andreassen & Even Lanseng. (1997).     ✓   ✓ 

อมัพล  ชูสนุก และภานุมาศ  จ  าปาเงิน. (2556).     ✓   ✓ 

ชนิดา วนารักษส์กุล. (2552). ✓ ✓ ✓   ✓ 

Bourdeau, L. B. (2005). ✓ ✓ ✓   ✓ 

Beneke, J., Hayworth, C., Hobson, R., and Mia, Z. (2012). ✓ ✓ ✓   ✓ 

อนุวตั สงสม. (2556). ✓ ✓ ✓   ✓ 
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จากความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 ท าใหไ้ดก้รอบ
แนวคิดการวจิยัส าหรับงานวิจยัน้ี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดข้างต้น ผูว้ิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีเก่ียวกับการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริการลูกคา้ แต่ส าหรับการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของซูเปอร์เซ็นเตอร์นั้น Mohd Azizul Sulaiman, Mohd Amli Abdullah 
Baharum & Arifi Ridzuan. (2013) ไดก้ล่าววา่ กลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของร้านคา้
ปลีก สามารถใชท้ฤษฎีวินยัแห่งการสร้างคุณค่า ของ Michael Treacy & Frederik Derk Wiersema. 
(1996) ซ่ึงมี 3 ดา้น มาเป็นตวัก าหนดกลยทุธ์การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้
ทฤษฎีแห่งการสร้างคุณค่ามาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวดัการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ใน
งานวิจยัน้ี ส าหรับความพึงพอใจของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิดของตวัช้ีวดัความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านคา้ปลีกของ Hokanson, S. (1995) มาเป็นกรอบแนวคิดการวดัความพึง
พอใจ และความจงรักภกัดีของลูกคา้นั้น ผูว้ิจยัจะใช้แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความจงรักภกัดีของ 
Griffin, J. (1995) มาเป็นกรอบแนวคิด และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุของ การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดี ดงันั้นจึงท า
ไดก้รอบแนวคิดส าหรับการวิจยัเร่ืองน้ี ในลกัษณะโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation 
Model) ไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.19 โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model) กลยทุธ์การจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ซูเปอร์เซ็นเตอร์ใน
ประเทศไทย 

ตวัแปรเหต ุ พอใจราคา 

พอใจระบบการจดัการ 

พอใจสินคา้และบริการ 

พอใจดา้นการสนองความตอ้งการ 

ดา้นพฤติกรรม 

ดา้นทศันคติ 

ดา้นการรับรู้ 

กลยุทธ์การจัดการ
ความสัมพันธก์ับ

ลูกค้า 

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

ความจงรักภักดี
ของลูกค้า 

ความเป็นเลิศ 
ทางการด าเนินงาน 

ผูน้ าทางดา้นผลิตภณัฑ์ 

ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

ตวัแปรคัน่กลาง 

H2 

H1 
H1b 

 
 H1a 

 

H1b 

ตวัแปรผล 


