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แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling 

(SEM) นําผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ มาสรุปเปนแบบจําลองทางสถิติ และดําเนินการวิจัย

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพื่อยืนยันผลการวิจัย 
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ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มนีัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research are 1) to study factors of relationship customer management 

of modern trade, 2) to study the development of relationship customer management model of 

modern trade, 3) to analyze and examine the effect of development of relationship customer 

management model on organization’s performances. The sampling of this research was 1200 

members who use the service of modern trade in 6 locations, consisting of Tesco Lotus, Big C, 

Central Department Store, The Mall, Tops, Home Fresh Mart. They were divided into 400 members 

for Hypermarket, e.g. Tesco Lotus and Big C, 400 members for Department Store, e.g. Central 

Department Store and The Mall, and 400 members for Supermarket, e.g. Tops and Home Fresh 

Mart. 5 variables of this study are Customer-centric Business to Create Positive Relationships 

(CCBR), Knowledge of Information Technology (KOIT), Knowledge Management to the Organization 

(KMFO), The Strategy Focuses on Customers (SFCF), and Evaluating Performance (EVLT).  

The instrument used in this research was a questionnaire. The data was analyzed by Structural 
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Equation Modeling (SEM) and the results derived from quantitative analysis were summarized into 

a statistical model. In-depth interview was conducted to verify the findings. 

 According to the findings, it was found that Knowledge of Information Technology (KOIT) 

had a direct influence on Customer-centric Business to Create Positive Relationships (CCBR) and 

directly affected the Evaluating Performance of organization (EVLT). Knowledge Management to 

the organization (KMFO) had a direct influence on Customer-centric Business to Create Positive 

Relationships (CCBR) and directly affected the Evaluating Performance of organization (EVLT). 

The Strategy Focuses on Customers had a direct influence on Customer-centric Business to Create 

Positive Relationships (CCBR) and directly affected the Evaluating Performance of organization 

(EVLT). As a result, Customer-centric Business to Create Positive Relationships (CCBR) had a 

direct influence on the Evaluating Performance (EVLT), which was the statistically significant 

influence value. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธุรกิจคาปลีกและคาสงในประเทศไทย เปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

เปนอยางยิ่ง นอกจากจะเปนธุรกิจที่ทํารายไดสูงเปนอันดับรองจากภาคอุตสาหกรรมแลว ยังมีการ

จางงานเปนอันดับสามรองลงมาจากการเกษตรและการบริการ อีกทั้งการคาปลีกและคาสง  

ยังมีบทบาทและมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งในการขับเคล่ือน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยรวม และยังเปนตัวขับเคล่ือนในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิต และนําสูผูบริโภค 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 จากความสําคัญของธุรกิจคาปลีกและคาสงในประเทศไทย ที่สามารถสรางรายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมาก รัฐบาลจึงสรางนโยบาย แผนการตลาด และยุทธศาสตรประเทศ สนบัสนุน

ปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย ใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่  

ใหเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ  

กิจการคาสง และกิจการคาปลีก เพื่อโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 ศูนยวิ จัยกสิกรไทยกลาววา  ยอดขายของธุรกิจคาปลีกในป  2557 ควรจะขยายตัว 

อยูที่ประมาณรอยละ 3.0-5.01 ซึ่งขยายตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับปที่แลวที่ขยายตัวรอยละ 2.8 ทามกลาง

ปจจัยเสี่ยงทางดานการซื้อของผูบริโภคที่ยังคงชะลอตัว และสถานการณบานเมืองภายในประเทศ 

ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกในป 2557 และสงผลตอพฤติกรรมการ

จับจายใชสอยของผูบริโภค ในขณะเดียวกันยังตองดูถึงปจจัยหนุนทางดานรายไดตางๆ ในปน้ี 

ที่ยังคงมีอยางจํากัด ดังนั้นในป 2557 จึงนับเปนปที่ทาทายสําหรับผูประกอบการคาปลีก ที่จะตอง

ปรับตัวและวางแผนรับมืออยางรัดกุม เพื่อกระตุนใหผูบริโภคออกมาใชจายและประคองภาพรวม

ของธุรกิจ โดยธุรกิจคาปลีกพยายามหากลยุทธหรือวิธีการตางๆ มา เพื่อคงความไดเปรียบ 

ทางดานการแขงขัน เชน กิจกรรมสงเสริมการตลาดแบบ Multi-Channel Marketing ซึ่งถือเปน 

กลยุทธที่สําคัญอกีอนัหนึ่งในการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดกวางขวาง โดยคํานึงถึงความคุมคา คุมราคา

ในการซื้อสินคาอยางชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสในการทํายอดขายเพิ่มข้ึนจากชองทางหลัก  

ไมวาจะเปนการทําการตลาดผานออนไลน (E-Commerce) ซึ่งเกิดจากความกาวหนาในเทคโนโลยี
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ทางดานไอที และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ที่ยังคงนิยมใชอุปกรณ

เคล่ือนที่ เชน สมารทโฟน และ แท็บเล็ตกันมากข้ึน ซึ่งเรียกวา (M-Commerce) หรือ การดําเนิน 

การกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมหรือธุรกรรมทางการเงินโดยผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่  

ซึ่งชวยใหการดําเนินกิจกรรมทางดานกิจกรรมตางๆ นั่นงายขึ้น และเปนอีกหนึ่งชองทางใหม 

ที่มาแรง และเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีจะชวยเพิ่มในสวนยอดขายภาพรวมของธุรกิจค าปลีก  

ซึ่งผูประกอบการคาปลีกรายใหญหลายรายมีการทําการตลาดและการสรางรายไดผานชองทาง

ออนไลนมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดตลอด 24 ชั่วโมง การจัด Event 

สงเสริมการตลาดนอกสถานที่ เชน มหกรรมลดราคาสินคา นาจะเปนโปรโมชั่นที่สําคัญและชวย

ดึงดูดผูบริโภคในยามที่เผชิญปญหาคาครองชีพที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับรายได  

หรือกําลังซื้อท่ีชะลอตัวลงในปจจุบัน เปนตน และทามกลางปจจัยเสี่ยงในประเทศตางๆ ในอาเซียน

ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบการเปดการคาเสรี ซึ่งทําใหประเทศไทยจะตองเขาสู “ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมคาปลีก จึงทําให

ผูประกอบการคาปลีกไทยที่มีศักยภาพเริ่มมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ ในอาเซียน 

มากขึ้น เชน พมา เวียดนาม ลาว และ อินโดนีเซีย ในขณะที่ตลาดในประเทศคาดวาผูประกอบการ

นาจะขยายการลงทุนดวยความระมัดระวัง และเนนเจาะตลาดไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพเดนชัด  

จังหวัดตามแนวชายแดนที่ไดจากการเปดการคาเสรี เชน อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย  

หรือ จังหวัดที่มีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว เชน เชียงใหม ระยอง พัทยา และ ภูเก็ต เปนตน 

(ศูนยวจิัยกสิกรไทย, 2557) 

 สําหรับอุตสาหกรรมคาปลีกไทยในประเทศไทย ป 2558 ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ 

ผูอํานวยการสมาคมผูคาปลีกไทย ไดกลาววา อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกไทยวา 

จะมี เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเปนไปในทิศทางสอดคลองเดียวกับผลิตภัณฑมูลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ เพราะขึ้นอยูอัตราการบริโภคของประชาชนในประเทศ 

เปนหลัก โดยปจจุบันสมาคมผูคาปลีกไทยมีสมาชิกทั้งสิ้น 113 บริษัท มียอดขายรวมทั้งหมด 

900,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของมูลคารวมตลาดรวมของธุรกิจคาปลีกประเทศไทย 

2.77 ลานบาท ในป 2556 โดยคาดวาในป 2557 ตลาดรวมของธุรกิจคาปลีกไทยจะเติบโตข้ึน

ประมาณรอยละ 1-1.5 คิดเปนมูลคารวมมากกวา 3,000,000 ลานบาท โดยสมาคมคาปลีกไทย 

ไดแบงประเภทสินคา 3 ประเภท คือ สินคาหมวดคงทน (Durable Goods) ไดแก  สินคาไอที 

เครื่องใชไฟฟา วัสดุอุปกรณกอสราง เติบโตเพียงรอยละ 2.7 สินคาหมวดก่ึงคงทน (Semi-Durable 

Goods) ไดแก สินคาแฟชั่น เครื่องประดับ เสื้อผา เติบโตรอยละ 3.4 และ สินคาหมวดไมคงทน (Non 

Durable Goods) ไดแก สินคาที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวัน เติบโตรอยละ 3.1 แมวากําลังซื้อของ

ผูบริโภคจะยังไมฟนตัว แตภาพรวมของอุตสาหกรรมคาปลีกกลับมีการขยายสาขาขึ้นอยางตอเน่ือง 

ซึ่ งสะทอนให เห็นถึงความเชื่อ ม่ันข องภาค เอกช นที่มีตอรัฐบาล โดยพบวา  ก ลุมธุร กิจ 



3 

คาปลีกยังคงมีการขยายสาขาใหมอยางตอเนื่อง ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ต เติบโตขึ้นรอยละ 6.5 

คอนวีเนียนสโตรเติบโตข้ึนรอยละ 4.5 ดีพารทเมนตสโตร เติบโตขึ้นรอยละ 3.4 ซูเปอรเซนเตอร

เติบโตขึ้นรอยละ 2.6 และ กลุมรานคาเฉพาะทางเติบโตขึ้นรอยละ 2.7 

 

ตารางที่ 1.1 การเติบโตของกลุมธุรกิจคาปลีก 
 

ประเภท 2556 2557 รอยละ 
กลุมธุรกิจคาปลีกที่ไมใชอาหาร (Nonfood)    

หมวดหางสรรพสินคา 61 สาขา 69 สาขา 13 

หมวดอุปกรณกอสราง 162 สาขา 178 สาขา 10 

หมวดไอทีและอิเล็กทรอนิกส 1,466 สาขา 1,435 สาขา -2 

หมวดสุขภาพและความงาม 980 สาขา 1,146 สาขา 17 

กลุมธุรกิจคาปลีกที่เกี่ยวกับอาหาร (Food)    

ซุปเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมารเก็ต 328 สาขา 341 สาขา 4 

ซูเปอรมารเก็ต 361 สาขา 428 สาขา 18 

รานสะดวกซื้อ 11,632 สาขา 12,451 สาขา 7 

รวมธุรกิจคาปลีก 14,990 สาขา 16,048 สาขา 7 

 

 ใน สว น ข องกลุ ม ธุร กิ จ ค า ป ลีกที่ ไ ม ใช อ า ห า ร  (Non Food) ส า มาร ถแ บ ง ได เ ป น  

1) ห างสร รพ สินค า  (Department Store) ข ยาย เพิ่ มขึ้นจากป  2556 ที่มี  61 แ ห ง เปน 69 แห ง  

2) วัสดุอุปกรณกอสราง (Home Improvement & D.I.Y.) เพิ่ม ข้ึนจาก 162 แหงเปน 178 แหง 

ขณะเดียวกัน 3) ไอทีและอิ เล็กทรอนิคส  (Consumer & Electronics & Appliance) กลับมีการ 

ลดสาขาลงเ ล็กนอย จาก 1,446 แหง เหลือ 1,435 แหง  เ น่ืองจากผูบริโภคใหความส นใจ

โทรศัพทมือถือเพิ่มมากขึ้น โดย 4) สุขภาพและความงาม (Health & Beauty Store) ยังคงมีอัตรา 

การเติบโตสูงเพิ่มมากขึ้น โดยสุขภาพและความงามไดเพิ่มขึ้นจาก 980 แหง เปน 1,146 แหง  

โดยคาดวาจะยังมีอัตราการเติบโตสูงสุดในป 2558 สวนกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร (Food) พบวา  

มีการขยายสาขาดังนี้ 1) ซูเปอรเซ็นเตอรและไฮเปอรมาเก็ต มีสาขาเพิ่มขึ้นจาก 328 แหง ในป 2556 

เปน 341 แหง 2) ซูเปอรมารเกต เพิ่มขึ้นจาก 361 แหงเปน 428 แหง ขณะที่ 3) รานสะดวกซื้อไดมี

อัตราเพิ่มมากข้ึน 11,632 แหง เปน 12,451 แหง โดยการเติบโตดงักลาวยังมีแนวโนมที่จะกระจายไป

ยังพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนมากขึ้น สอดรับกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล  

โดยคาดวา สัดสวนการขยายสาขาของกลุมธุรกิจคาปลีกในป 2558 จะเปล่ียนเปนตางจังหวัด  
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รอยละ 72 กรุงเทพมหานคร รอยละ 28 จากป 2557 ที่เปนตางจังหวัดรอยละ 65 กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 35 

 จากความสําคัญดังกลาวของธุรกิจคาปลีก ซึ่งธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีแนวโนมอัตรา

การเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น และมีมูลคาตลาดรวมมากถึง 3 ลานลานบาท โดยรูปแบบของธุรกิจ 

คาปลีกของไทย (Retail Model of Thailand) ในปจจุบันประกอบดวย 2 รูปแบบ ไดแก 1) ธุรกิจ 

คาปลีกแบบดั้งเดิม และ 2) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม หรือ ที่เรียกวา 

(Traditional Trade) ซึ่งประกอบดวย 6 ประเภท ไดแก ยี่ปว ซาปว โชวหวย รานชํา กองคาราวาน

ขายสินคา (ตลาดนัด) และรานคาเร สําหรับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม หรือ ที่เรียกวา (Modern Trade) 

ประกอบดวย 7 ประเภท ไดแก ซูเปอรเซ็นเตอร หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ 

รานคาปลีกในการขายสง รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยางหรือสินคาพิเศษ และรานคาปลีกเฉพาะ

อยางเนนราคาถูก โดยปจจุบันผูประกอบการธุรกิจการคาปลีกมีเปนจํานวนมาก ทั้งขนาดเล็ก  

ขนาดกลางและขนาดใหญ สงผลใหธรุกิจคาปลีกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยความสําคัญ

ของการคาปลีกที่มีตอผูบริโภคเปนคนสุดทาย ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดตามความตองการ 

สะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคา 

ความสําคัญของการคาปลีกที่มีตอชุมชน ไดแก การสรางความเจริญใหกับชุมชน สรางความสัมพันธ 

อันดีตอชุมชน อีกทั้งประชากรในชุมชนมีรายได มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น และ ความสําคัญ

ของการคาปลีกที่มีตอสังคม เชน ทําใหเกิดการจางงานและรัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษี เปนตน 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 ปจจุ บันธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและสภาวะ 

การแขงขันทางการตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น พบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

ของการดําเนินธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยปจจุบัน คือ สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยังไมฟนตัวจากทิศทางการชะลอตัวในชวงป 2556-2558 และความไมแนนอนในการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจโลกยังมีสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรยังเติบโตในระดับที่ต่ํา หนี้ครัวเรือนที่มีอัตราอยู

ในระดับสูง ตนทุนการผลิตและคาครองชีพปรับตัวสูงข้ึน เชน คาแรง ราคาน้ํามัน ราคาพลังงาน 

ราคาคาขนสง เปนตน (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 2557-2558) ตลอดจนการขยายตัว 

ของธุรกิจคาปลีกที่มีการเพิ่มขึ้นของสาขา ยอมกอใหเกิดการมีจํานวนคูแขงทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคา ความคาดหวังที่สูงขึ้นของลูกคา  

และความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจลดลง ซึ่งจากปญหาดังกลาว จึงทําใหผูประกอบการธุรกิจ

คาปลีกแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) และธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ตองมีกลยุทธ

ทางการตลาดที่จะชวยใหธุรกิจสามารถเติบโตและอยูรอดได เพื่อตอบสนองความตองการ 

ของผูบริโภคและผลการดําเนินการเปนหลัก (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: 

ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) โดยภาพรวมธุรกิจคาปลีกในป 2559 พบวา การเติบโตของธุรกิจ
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คาปลีกยังชะลอตัวตอเนื่องจากป 2558 ผูบริโภครากหญา ระดับลาง ยังมีการชะลอตัวการซื้อ 

อยางตอเนื่อง ผูประกอบการคาปลีกหลายแหงพยายามใชกลยุทธตางๆ อยางเห็นไดชัด คือ กลยุทธ

การทําโปรโมชั่นการลดราคา ควบคู กับการปรับปรุงคุณภาพและการบริการรูปแบบใหมๆ  

โดยผูประกอบการธุรกิจคาปลีก จึงมีการนําเอาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer 

Relationship Management: CRM) มาใชในการปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก ซึ่งการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธทางการตลาดที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญในการ

สรางความสามารถในการดึงดูดลูกคาใหมใหเพิ่มมากขึ้น สามารถรักษาลูกคาเกาไวได สามารถ

สรางความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกคา Day & Van den Bulte. (2002), Stan Maklan and 

Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush et al. (2011), Yonggui Wang & HuiFeng (2012), Dennis 

Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013), Jifeng Mu (2013), H.Y. Lam et al. (2014) แล ะ  Ibrahim 

Elbeltagi et al. (2014) ซึ่งนําไปสูการเพิ่มขึ้นของผลการดําเนินงานทางการเงิน และความสามารถ

ในการแขงขันดวยการตอบสนองความตองการของลูกคา Silvia Landroguez et al. (2011), Moustafa 

Battor & Mohamed Battour (2013), Jifeng Mu (2013), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel 

D. Cox and Scott McLeod (2014) ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และ ใชขอมูลที่ได

จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับองคกรตองใหความรูควบคูกัน จึงจะทําใหองคกร 

ประสบความสําเร็จ  Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) ซึ่ งสอดคลองกับ Daniel D. Cox and Scott 

McLeod (2014) ที่กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ประกอบดวย การตลาดเชิงสัมพันธ 

ทิศทางการตลาด ซึ่งองคกรสมัยใหมจําเปนที่จะตองมีการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพบนสังคม

ออนไลนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเปนเครื่องมือใหมในการใหขอมูลขาวสารกับลูกคา เพิ่มมากขึ้นจาก 

แตกอน ที่เนนเพียงการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสและโทรศัพท ซึ่งการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ถือเปนกลยุทธหลักขององคกรในการสรางกําไรในระยะยาว 

 Chen & Ching (2002) กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship 

Management) ถูกนําไปใชใหเปนประโยชนในการขับเคล่ือน จัดการความสัมพันธกับลูกคา  

และการควบรวมกันระหวางธุรกิจและเทคโนโลยี กลยุทธ กระบวนการจัดการในการสราง

ความสัมพันธในระยะยาวนาน และการรวมกันระหวางกลยุทธ และระบบเทคโนโลยี ซึ่งเปน

เปาหมายในการรักษาลูกคา Mckenzie (2002) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เก็บรวบรวมขอมูลลูกคา การเพิ่มมูลคาในระยะยาว และการเพิ่มความจงรักภักดีลูกคา ไมวาจะเปน

ผลิตภัณฑและบริการ Paul Harrigan& Elaine Ramsey and Patrick Ibbotson (2009) เชนเดียวกับ 

Wei-Tsong Wang and Hui-Min Li (2012) ที่กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพทําใหธุรกิจ 

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได เนื่องจากเปนความสามารถของธุรกิจที่สามารถ

แบงปนและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลูกคาไดทั่วถึง ซึ่งการบริการที่ดีเหนือระดับจะชวยสราง

ความพึงพอใจของผูเขามาใชบริการ สรางประสบการณที่สุดพิเศษของลูกคา ดังนั้นอาจกลาว 
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ไดเลยวา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเปนอีกหนึ่งในกลยุทธหรือเครื่องมือทางการตลาด 

ในการแขงขันของธุรกิจคาปลีก ที่สามารถทําใหเกิดความจงรักภักดี และนํามาสูผลของการ

ดําเนินงานทางธุรกิจ ทั้งผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด  

Kim et al., (2003) , Mohammad Ali Shafia et al. (2011), PennieFrow et al (2011), Mamoun N. 

Akroush et al (2011), Abdul alem Mohammad et al. (2012) และ Christos Sarmaniotis et al. (2013) 

และ ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), 

Majidul Islam et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen 

and Marcus Scho¨gel (2014) ซึ่งกอใหเกิดความจงรักภักดี และซึ่งการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

จะมีสวนในการลวงรูพฤติกรรมผูบริโภค Abdullah Alamet al. (2012) เชนเดียวกับ Day & Van den 

Bulte. (2002) ที่กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีความสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ  

ซึ่งธุรกิจสามารถจะอยูไดหรือไมนั้น เกิดจากการรักษาความสัมพันธกับลูกคา และตัวแทน  

ซึ่งนําไปสูความไดเปรียบทางดานการแขงขัน โดยทั้งหมดจะนําไปสูการสรางผลประโยชนในการ

ดูแลปรับปรุงผลประกอบการและการดําเนินงานที่ดีขึ้น Stan Maklan and Simon Knox (2009)  

ที่กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ สามารถสรางใหคนรู จักในธุรกิจ โดยเปนการ

ผสมผสานการตลาดควบคูกับการจัดการความตองการลูกคา ซึ่งสามารถนําไปสูผลการดําเนินงาน

และการสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขัน สวนการมุงเนนการตลาด จากการทบทวน

วรรณกรรมเก่ียวกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Deshpande & Webster (1989) กลาวไววา  

การมุงเนนการตลาด เ กิดจากการจัดการโครงสราง ควบคู กับกลยุทธ และการปฏิบัติการ  

ซึ่งสอดคลองกับ Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009) ที่กลาวไววา นอกเหนือจากการมุงเนน

การตลาด ยังตองมีกลยุทธ ปรัชญาทางการตลาด พรอมกําหนดเปาหมายทางการขาย ผลิตภัณฑ 

ลูกค า  และการบริการ และ Preety Awasthi and Purnima S. Sangle (2012) การที่ธุ ร กิจมีการ

ดําเนินการ โดยใชการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับลูกคาและคูแขงขันระหวางแผนกภายในธุรกิจ โดยเอาเทคโนโลยีและการตลาดมาใช  

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพใหไดมีประสิทธิภาพ ธุรกิจยังตองอาศัยเทคโนโลยี ระบบการจัดการสารสนเทศ 

การจัดการความรู การตลาด การจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบกัน Chun Wei Choo and Rivada´via 

Correa Drummond de AlvarengaNeto (2010) ซึ่งสอดคลองกับ IkujiroNonaka (1991) และ Subba 

Moorthy and Douglas E. Polley (2010) ไดกลาวเพิ่มเติมวา ผลของธุรกิจ เกิดจากการจัดการความรู

ดานเทคโนโลยีและการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพควบคูกัน Kevin J. Flint (2011) เนื่องจาก

พื้นฐานของการมุงเนนการตลาดเปนการใหความสําคัญกับการสรางมูลคาใหลูกคาเปนหลัก  

โดยจุดมุงหมายเพื่อการสรางความสัมพันธลูกคาและการมุงเนนการตลาดเปนการที่ธุรกิจมีการ

ดําเนินในการเก็บรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับคูแขงและลูกคา โดยนําการจัดการ
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ความรูดานเทคโนโลยีมาประกอบในการดําเนินการ เพื่อผลการดําเนินงานทางธุรกิจ และการสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา Silvia MarteloLandroguezet al. (2011) จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบวา การรับรู ความสามารถในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับความพึงพอใจลูกคา Jacoby 

and Chestnut (1978) ตัวอยาง เชน งานวิจัยของ Wei-Tsong Wang and Hui-Min Li (2012), Abdullah 

Alamet al. (2012), Bonaventure Boniface & et al. (2012), Li-Wei Wu and Chung-Yu Wang (2012), 

Jiyoung Hwang and Jay Kandampully (2012), Muslim Amin and SitiZahoraNasharuddin (2013), 

Muhammad Mohsin Butt and Muhammad Aftab (2013) แ ล ะ  Chao-Chin Huang et al. (2014)  

เปนตน และการรับรูของลูกคาในความสามารถของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผล 

การดําเนินงานของธุรกิจ Kim et al., (2003) กลาวไววา จากการทบทวนวรรณกรรมของผล 

การดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 

ทางดานการตลาดและผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอการรับรูของลูกคา 

ในความสามารถ ในการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไดครอบคลุมทั้งหมด Kim et al., (2003), 

Bas¸ar O ¨ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam 

et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีระบบ หรือ ที่เรียกวา System Theory  

ของ Bouldwing Bertalunffy (1920) ซึ่งกลาวไววา การจัดการที่ เกิดจากการผสมผสานหนาที่ 

การจัดการ กิจกรรม และการวางแผนกลยุทธเขาดวยกัน โดยประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input 

Stage) กา รแ ปรส ภาพ (Conersion or Transformtion Stage) ส งผล หรือผลผลิต (Output Stage)  

และ ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขา  

และเพื่อตรวจสอบผลลัพธ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายนอกมาใชในการประยุกตแบบจําลอง

การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)  

ซึ่งผูวิจัยมุงเนนศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและการรับรูในการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอผลของการดําเนินงานของธุรกิจ และผลการดําเนินงานของธุรกิจ

การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 โดยจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย  พบวา  นอกจากการวัดการ จัดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพที่วัดดวยผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

และผลการดํา เนินงานดานสิ่งแวดลอม Kim et al., (2003), Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011), Paul 

Harrigan et al. (2012) , Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) 

และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 จากเหตุผลขางตน จึงทําใหผูวจิัย ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

และการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทําใหสามารถเขาถึง
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การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ท่ีนําไปสูการสรางความไดเปรียบทาง 

การแขงขันดวยการมีผลการดําเนินงานท่ีดีของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ 

 

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 

 1.2.3 เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มี

ตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึง การพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยของตางประเทศและในประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิด โดยการสรางกรอบ

แนวคิดสําหรับการวจิัย ผูวิจัยไดแบงผลกระทบออกเปน 2 แบบ ประกอบดวย  

 1.3.1 ผลกระทบทางออม  
1) การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ดานการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Chen & Ching (2002) และ Vanessa Zheng (2011) 

ประกอบดวย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การรับรูดานการจัดการความรู ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Ikujiro Nonaka 

(1991) และ Chun Wei Chooand Rivada´viaCorrea Drummond de Alvarenga Neto (2010) ประกอบดวย 

การจัดการความรูของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย และโครงสรางพื้นฐานสังคม  

3) การรับรูดานมุงเนนการตลาด ผูวิจัยใชแนวคิดของ Deshpande & Webster (1989) 

ซึ่งเกี่ยวของกับการการมุงเนนการตลาด มุงเนนกลยุทธ การจัดการโครงสราง และการมุงเนน 

การปฏิบัติการรวมมือในการดําเนินงานภายในธุรกิจ  

4) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Day & 

Van den Bulte. (2002) ประกอบดวย การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง Stan Maklan and Simon Knox 

(2009), Yonggui Wang &HuiFeng (2012) การจัดการความรู ในการสรางความสัมพันธลูกค า 

Mamoun N. Akroush et al. (2011), Silvia MarteloLandroguezet al. (2011) และสารสนเทศลูกคา 

ในการสรางความสัมพันธ Mamoun N. Akroush et al.(2011), Yonggui Wang & HuiFeng (2012)  
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5) ผลการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ 

ผูวิจัยใชแนวคิดของ Kim et al , (2003) และ Mamoun N. Akroush et al. (2011) ซึ่งประกอบดวย  

 5.1) ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ซึ่งวัดผลทางการเงิน ดวยการเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณหรือจากผลกําไรขาดทุนขององคกร Kimet al.(2003), Bas¸ ar O¨ 

ztays¸ i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Mamoun N. Akroush et al. (2011), Molan Kim 

et al (2011)  

 5.2) ผลการดําเนินงานทางดานการตลาดสวนการวัดผลทางการตลาด โดยดูจาก

ลูกคา เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ยอดขาย  

 5.3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เนนเรื่องการสรางความสัมพันธ คน  

วิถีชีวิต คานิยม การสรางประโยชนใหแกสังคม ชุมชน การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม Kim et al., 

(2003), Bas¸ ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 

Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014)  

 1.3.2 ผลกระทบทางตรง  
ผลกระทบทางตรง คือ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร ผูวิจัยใชแนวคิดของ Reza Jamali and Asghar Moshabakiet 

al. (2011) และ Maryam Eskafi et al (2013) การรับรูการจัดการความรู สงผลตอผลการดําเนินงาน

ขององคกร Warin Chotekorakul et al. (2012) และ Shu-Mei Tseng and Pin-Hong Wu (2014) และ

การรับรูการมุงเนนการตลาด สงผลการดําเนินงานขององคกร Dennis Herhausen and Marcus 

Scho¨gel (2013) และ Alireza RezghiRostami (2014) โดยการสรางแบบจําลองไดใช  แนวคิด 

ของทฤษฎี System Theory ของ Ludwing Von Bertalanfy (1920) มาใชในการประยุกตแบบจําลอง 

ซึ่งประกอบดวย สิ่งนําเขา (Input) โดยผานกระบวนการ (Process) ในการวางแผนการจัดการ

องคการและการควบคุม เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) ซึ่งก็ คือ ประสิทธิผล คุณภาพ และความ 

พึงพอใจลูกคา ซึ่งการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยหาจากแหลงขอมูล 

จาก Emerald insight, Ebsco จากงานวิจัย 500 เรื่อง 

 ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารสามารถดําเนินการประเมินผลและการวัดผลการดําเนินงาน 

ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับปจจัยเวลา คุณภาพ และการใหบริการ Bas¸ ar O¨ 

ztays¸ i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), PennieFrow et al. (2011), Christos Sarmaniotis 

et al. (2013) ผลการรับรูการจัดลูกคาเชิงสัมพันธภาพทางดานการตลาด ที่มีผลตอความพึงพอใจ

ลูกคา ผูวิจัยใชแนวคิดของ Jacoby and Chestnut (1978) และ Wei-Tsong Wang and Hui-Min Li 

(2012) ประกอบดวย การสรางความจงรักภักดีลูกคา ยิ่งลูกคามีความจงรักภักดีมากเพียงไร ยิ่งสงผล

ทําใหตราสินคามีมูลคาสูงขึ้น นําไปสูผลการดําเนินงานที่ดีขององคกร U. Zeynep Ata and 

AysegulToker (2012) และพฤติกรรมผูบริโภค 3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งวัดไดจาก
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การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน ซึ่งระบุอยูในแผนการดําเนินงานขององคกร Kim et al. 

(2003) , Bas¸ ar O ¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012) แล ะ 

Majidul Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014), Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.4 คําถามเชิงการบริหาร 
 1.4.1 การพัฒนารูปแบบอะไรบาง ที่ผูบริหารควรใหความสําคัญในการพัฒนาและใชเปน

เครื่องมือสําหรับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 1.4.2 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 

 

 

 

 

การรับรู
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การรับรูการ
จัดการความรู 

การรับรูการ
มุงเนนการตลาด 

การรับรูการ
จัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพ 

การรับรูผลการ
ดําเนินงานของ

องคกร 
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1.5 คําถามการวิจัย 
 1.5.1 การพัฒนารูปแบบอะไรบาง ที่มีผลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม 

 1.5.2 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 

 

1.6 สมมติฐานในการวิจัย 

 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหมครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลทางตรงกับการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 สมมติฐานขอท่ี 2 การรับรูการจัดการความรูสงผลทางตรงกับการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

 สมมติฐานขอท่ี 3 การรับรูการมุงเนนการตลาดสงผลทางตรงกับการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ 

 สมมติฐานขอที่ 4 การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพสงผลทางตรงกับการรับรู 

การดําเนินงานขององคกร 

 สมมติฐานขอที่  5 การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลทางตรงกับการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร 

 สมมติฐานขอที่ 6 การรับรูการจัดการความรูสงผลทางตรงกับการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร 

 สมมุติฐานขอที่ 7 การรับรูการมุงเนนการตลาดสงผลทางตรงกับการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร 

 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวจิัย ดังนี้ 

 1.7.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจั ยครั้ งนี้  ผู วิ จัยมุ ง เนนศึกษาถึง การพัฒนา รูปแบบการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยมุงเนนการรับรูของผูใชบริการหรือลูกคาที่เปน

สมาชิกของธุรกิจคาปลีกจํานวน 6 แหง ซึ่งประกอบดวย Tesco Lotus, Big C, Central Department 
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Store, The Mall, Tops และ Home Fresh mart ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถอธิบาย

ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย ดังนี้ 

 การพัฒนารูปแบบการการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม

เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพดังนี้ 

 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

รับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) การจัดการความรู ประกอบดวย การจัดการความรูของพนักงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยและโครงสรางพื้นฐานสังคม 

 3) การมุงเนนการตลาด ประกอบดวย การมุงเนนลูกคา กลยุทธการตลาด และการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 โดยการวิจัยครั้ งนี้  ผูวิ จัยไดศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและไดนําการสรางแบบจําลอง โดยเนนในมุมมอง 

ของลูกคาในการรับรูดานตางๆ ควบคู กับการใชแนวคิดของทฤษฎีระบบ System Theory  

ซึ่งประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) โดยผานกระบวนการแปรสภาพ หรือ (Process) ในการ

วางแผน การจัดการองคการ และการควบคุม เพื่อใหไดผลลัพธ (Output) ซึ่งสามารถอธิบายขอบเขต

ดานเนื้อหาของการวิจัยดังนี้ 

- ปจจัยนําเขา (Input) เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู และการมุงเนน

การตลาด 

- กระบวนการแปรสภาพ (Process) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

- ผลลัพธ (Output) ผลการดําเนินงานขององคกร 

 ผูวิจัยใชทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีระบบ หรือ ที่เรียกวา System Theory ของ Bouldwing 

Bertalunffy (1920) มาใชเฉพาะ 3 ปจจัย คือ ปจจัยนําเขา (Input), กระบวนการแปรสภาพ (Process) 

และ ผลผลิต (Output) เทานั้น 

 1.7.2 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้ เปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

ซึ่ งประกอบดวย Hypermarket , Supermarket และ Department Store ซึ่ง เปนธุรกิจคาปลีกที่ มี 

การแขงขันสูงสุดและมีระบบสมาชิก (Membership) (สมาคมคาปลีกไทย) จํานวน 6 แหง

ประกอบดวย 

 1) Tesco Lotus 

 2) Big C 

 3) Tops Supermarket 

 4) Central Department Store 
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 5) The Mall 

 6) Home Fresh Mart 

 1.7.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี สามารถอธิบาย

ไดดังนี้ 

 1) การกําหนดประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้  ใชการ 

สุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ ผูอํานวยการบริหาร สมาคมผูคาปลีกไทย และผูบริหารธุรกิจของธุรกิจ

ค าปลีกสมัยใหม  จํานวน 6 แหง  ซึ่ งประ กอบดวย  Tesco Lotus , Tops Supermarket, Central 

Department Store, The Mall, Home Fresh Mart และ Tsuruha 

 2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยปริมาณครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจาก สมาชิกผูมาใชบริการ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง ซึ่งประกอบดวย Tesco Lotus, Big C, Tops Supermarket, 

Central Department Store, The Mall และ Home Fresh Mart และมีจํานวนสมาชิก ทั้งสิ้น 30,100,000 คน 

โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากสมาคมธุรกิจคาปลีกไทย  

บริษัท ดันนฮัมบี้  (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซิมโฟนี อีวายซี (ประเทศไทย) และขอมูล 

จากอินเทอรเน็ต 

 1.7.4 ขอบเขตดานเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา แนวคิด วรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

กับการพัฒนารูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

ตั้งแต พ.ศ. 2557-2558 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาไดรับ 
 1.8.1 ประโยชนทางดานวิชาการ 

 ทําใหไดขอคนพบในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการอธิบายถึงการพัฒนารูปแบบการรับรู

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ และการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่สงผลตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 1.8.2 ประโยชนทางดานวิชาชีพหรือการนําไปปฏิบัติ 
 1) ผูบริหารซึ่งมีหนาที่ในการวางแผนและกําหนดนโยบายขององคกร เขาใจถึง 

การพัฒนารูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และสามารถ

นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนการพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสม  

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ที่นําไปสูการสราง 

ความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ 
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 2) ผูบริหารสามารถพยากรณถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดจากการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

1.9 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ธุรกิจคาปลีก หมายถึง กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ เ ก่ียวของในเรื่องของการขายสินคา  

หรือบริการโดยตรง เพื่อสงใหผูบริโภค ซึ่งจะซื้อไปใชสวนตัว โดยไมนําไปเพื่อซื้อและใชในการ

ทําธุรกิจ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) หมายถึง ธุรกิจที่มีระบบการจัดการและการดําเนิน 

การขาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผลการดําเนินการเปนหลัก ซึ่งในปจจุบัน

จํานวนรานคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและอยางตอเนื่อง (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 ไฮเปอรมารเก็ต (Hyper Market) หมายถึง ธุรกิจรานคาปลีกขนาดใหญ มุงกลุมลูกคา 

รายไดต่ําถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ตั้งแต 10,000-15,000 ตารางเมตร สินคาที่จําหนายอยูเปนสินคา

แบบประหยัด เนนราคาถูก มีระบบศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ผูผลิตที่ประสงคจะวาง

สินคาจําหนายในรานคาประเภทนี้ จะตองไปติดตอที่ศูนยจัดซื้อ และแจกจายที่กรุงเทพ และตอง

ผานกระบวนการบริหารจัดซื้อ และเสียคาใชจายตางๆ รานคาประเภทนี้มักตั้งอยูกลางเมือง  

หรือ ชานเมือง มีที่จอดรถบริการ เชน โลตัส บิ๊กซี เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 หางสรรพสินคา (Department Store) หมายถึง ธุรกิจที่ขายสินคาหลากหลาย มักตั้งอยู 

กลางเมือง เนนกลุมสินคาที่มีคุณภาพดี ราคาคอนขางสูง มีทั้งสินคานําเขาจากตางประเทศ  

และผลิตในประเทศ สินคาจึงมีราคาคอนขางสูง การตกแตงรานเนนความสวยงาม พนักงานเนน 

ใหความสําคัญกับลูกคา เชน เซ็นทรัล และ เดอะมอลล เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) หมายถึง ธุรกิจที่จําหนายสินคากลุมอาหารและของใช

ประจําวันเปนหลัก เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไมสด อาหารสําเร็จรูป ของแหง ของใชสวนตัว รานคา

ประเภทนี้มีทั้งตั้งอยูริมถนนเปนอิสระ เชน ท็อปซูเปอรมารเก็ต และ โฮมเฟรชมารท เปนตน 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management) หมายถึง 

การรับรูท้ังหมดในมุมมองลูกคา ถึงกระบวนการ การพัฒนากลยุทธ การสรางมูลคา การจัดการ

ชองทางความรู  และประสิทธิภาพการทํางาน ขั้นตอนการประเมิน รวมถึงกระบวนการอื่น  

โดยวิธีการมุงเนนไปที่ การจัดการ การโตตอบลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธลูกคา เพื่อทําใหเกิดกําไร 
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(Day & Van den Bulte. 2002., Stan Maklan and Simon Knox. 2009., Silvia Martelo Landroguez et 

al. 2011) ประกอบดวย องคประกอบ 3 ดาน 

1) การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) หมายถึง การที่องคการ 

ใหลูกคาเปนศูนยกลางของการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ หรือ การบริการที่ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการคัดสรรลูกคาที่มีมูลคา คุณคาสูงสุด ซึ่งองคการ 

ไมสามารถใหความสําคัญระหวางลูกคาเทากันได ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการจัดความสัมพันธระหวาง

ลูกคา และเนนความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา การรักษาลูกคาเปนสิ่งที่องคการ 

จะตองใหความสนใจอยางมาก การดูแลเอาใจใสในความแตกตางของลูกคาแตละราย เพื่อความ 

พึงพอใจของลูกคา Day & Van den Bulte. (2002) 

2) รูปแบบธุรกิจ (Business Model) หมายถึง แนวทางที่ผายบริหารใชในการที่จะ

กําหนดความสามารถในการแขงขันและการดําเนินกิจกรรม ควบคูกับกระบวนการในการผลิต 

สินคาหรือบริการ รวมถึงการควบคุม โดยเชื่อมตอการจัดการลูกคาสัมพันธ เพื่อใชในการกําหนด

รูปแบบการนําเสนอสินคา และการบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งรายได และโครงสรางตนทุนที่ทําใหเกิด

กําไรที่นาพอใจ รวมไปถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตสินคา และบริการ

นั้นไดอยางนาพอใจ การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในตัวสินคา  

และบริการใหลูกคาอยางตอเนื่อง การรักษาลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา  

และสรางความสัมพันธอันดีตอองคกร โดยใหไดรับประโยชนทั้งสองฝาย ทั้งตอตัวลูกคา  

และองคกร (Win-Win Strategy) อยางตอเนื่องเปนระยะยาวนาน ซึ่งการจัดการลูกคาสัมพันธ  

ถือเปนกลยุทธหลักที่สําคัญท่ีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ Day & Van den Bulte. (2002) 

3) สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer Information) การจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลของลูกคา สําหรับสารสนเทศลูกคา แบงออกเปนหลายประเภท คือ ลูกคาบุคคล 

ลูกคาธุรกิจ และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งความสําเร็จของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพขึ้นอยู

กับวิธีในการจัดการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและการแปลงขอมูลเก่ียวกับลูกคาใหกลายเปน

ความรูเพื่อสามารถนําไปใชในการเปล่ียนวิธีการในการปฏิบัติกับลูกคา โดยความสามารถในการ

จัดการขอมูลเก่ียวกับลูกคา เปนการใชประโยชนจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ Day & Van den Bulte. (2002) 

 การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การรับรูทั้งหมด 

ใน มุมมอง ลูกค า ถึ งโ ค ร งส ร า งพื้ นฐ า นที่สํ า คัญข อง ธุร กิจด า น เท ค โ นโ ล ยีส า รส น เท ศ 

และการประ ยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศให เปนประโยชนตอธุร กิจ ถือเปนสิ่ งสํ าคัญ  

โดยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการใชประโยชนจากฮารดแวร (Hardware) 

ซอฟตแวร (Software) และขอมูล (Data) เพื่ออํานวยความสะดวก หรือ สนับสนุนใหมีการแบงปน

และสื่อสารขอมูลตลอดทั่วทั้งธุรกิจ และบุคลากรที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตอง 
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มีการพัฒนาทักษะและความรู ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีศักยภาพที่ดีขึ้น (Chen & Ching.2002., Coltmanet al. 2010) แบงออกเปน 2 ดาน คือ 

1) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูเกิดจากกระบวนการในการนํา

ความรูที่มีอยูที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูหรือการเรียนรูใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ขององคกรโดยผานกระบวนการตางๆ เชน การคนหา สรางใหม รวบรวมจัดเก็บใหเปนระบบ  

มีการถายโอนความรู จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง วิเคราะห สังเคราะห ยกระดับความรูใหม 

และประยุกตใชความรู ซึ่งสอดคลองกับ Ikujiro Nonaka (1991) 

2) การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การรับรูทั้งหมดในมุมมองลูกคา  

ถึงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน คือ ฮารดแวร (Hardware) 

ซอฟตแวร (Software) ซึ่งสงเสริมสนับสนุนตอความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย  

และองคกา ร และมีผลกระทบตอการรับรูของลูกคาในความสามารถการ จัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในธุรกิจ  

ธุรกิจสามารถนํามาใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จะเห็นได

ชัดเจนวา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

อยางมาก Coltman et al. (2010) 

 การรับรูการจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การรับรูทั้งหมดในมุมมอง

ลูกคา ถึงการจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝง คานิยม และพฤติกรรม ที่ชวยใหคนในองคกรใชสิ่ง

ที่เกิดจากการเรียนรูและคิดคน เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการ (Ikujiro Nonaka.1991., 

Chun Wei Choo and Rivada´via Correa Drummond de AlvarengaNeto (2010)., SubbaMoorthy and 

Douglas E. Polley. 2010) แบงออกเปน 3 ดาน 

1) การจัดการความรูของพนักงาน หมายถึง การจัดการความรู ในการบริหารจัดการ

องคกรที่เปนพื้นฐาน เก่ียวกับการสรางสภาพแวดลอมในองคกรที่เอื้อตอการสงเสริม และการสราง

ความรูรวมกัน และการใชงานองคกร ใฝหา การสรางความรู และนวัตกรรมที่ได เพื่อประโยชน 

ตอองคกร Chun Wei Choo and Rivada´via Correa Drummond de AlvarengaNeto (2010) 

2) การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง การจัดการความรู เปนทรัพยากรขององคกร 

และยังสําหรับบุคลากรปจจุบัน และบุคลากรอนาคต Caroline Bayart, Sandra Bertezene, David 

Vallat, Jacques Martin (2014) 

3) โครงสรางพื้นฐานทางสังคม หมายถึง สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน ทักษะ 

และความรู ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใหมีศักยภาพที่ดีข้ึน Chen & Ching (2002) 

 การรับรูการมุงเนนการตลาด หมายถึง การรับรูท้ังหมดในมุมมองลูกคา ถึงสวนประกอบ

ทางวัฒนธรรมองคการ ไดแก ความเชื่อและคานิยมที่ใหความสําคัญกับลูกคา เปนสิ่งแรกในการ 
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วางแผนการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะทําใหองคการประสบผลสําเร็จ Deshpande & Webster 

(1989) แบงออกเปน 3 ดาน 

1) การมุงเนนลูกคา หมายถึง การที่ผูบริหารมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับ

กลยุทธของคูแขงขันและพนักงานมีการแบงปนขอมูลคูแขงขัน ระหวางเพื่อนรวมงานในธุรกิจ 

รวมถึงธุรกิจมีการแสวงหาโอกาสทางการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และเพื่อ

ทําใหธุรกิจมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปล่ียนแปลงของคูแขงขัน Narver & Slater (1990) 

2) กลยุทธการตลาด หมายถึง การวางกลยุทธทางการตลาด เพื่อตอบสนองพฤติกรรม

ของผูบริโภค โดยสรางความพึงพอใจ และความประทับใจรวมกัน ระหวาง องคกรหรือแบรนด 

และผูบริโภค Abdullah Alamet al. (2012) 

3) การปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การกําหนดทิศทางทาง

การตลาดโดยการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา James W. Clarket al. (2013) 

 การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร หมายถึง การรับรูทั้งหมดในมุมมองลูกคา 

ถึงการบูรณาการรวมกันระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษย  กระบวนการและเทคโนโลยี  

ที่มีความสัมพันธกันและเช่ือมโยงกัน เพื่อการเขาใจและคุณคาที่ดีใหกับลูกคา นําสูผลการดําเนินงาน

ขององคกรที่ดี Kim et al., (2003), Mohammad Ali Shafiaet al. (2011), Christos Sarmaniotis et al. 

(2013) แบงออกเปน 3 ดาน 

1) ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน หมายถึง ซึ่งวัดผลทางการเงิน โดยการรับรู

ทั้งหมดในมุมมองลูกคา การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณหรือจากผลกําไรขาดทุน 

ขององคกร Kim et al., (2003), Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), 

PennieFrow et al (2011), Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim 

et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis 

et al. (2013), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

2) ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด หมายถึง สวนการวัดผลทางการตลาด  

โดยดูจากลูกคา เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 

ยอดขาย ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองดําเนินการวัดผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

โดยใหความสําคัญกับปจจัยเวลา คุณภาพ และการใหบริการ โดยการรับรูทั้งหมดในมุมมองลูกคา 

Bas¸ar O¨ ztays¸i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011),PennieFrow et al. (2011),Christos 

Sarmaniotis et al. (2013) ผลการรับรูการจัดลูกคาเชิงสัมพันธภาพทางดานการตลาดท่ีมีผลตอความ

พึงพอใจลูกคา ซึ่งพฤติกรรมของลูกคาที่แสดงออกถึงความพอใจ ของตราสินคาใดสินคาหน่ึง 

ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการตัดสินใจ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Jacoby 

and Chestnut (1978) และ Wei-Tsong Wang and Hui-Min Li (2012) ประกอบดวย การจงรักภักดี
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ลูกคา ยิ่งลูกคามีความจงรักภักดีมากเพียงไรยิ่งสงผลทําใหตราสินคามีมูลคาสูงข้ึน นําไปสู 

ผลการดาํเนินงานที่ดีขององคกร U. Zeynep Ata and AysegulToker (2012) และพฤติกรรมผูบริโภค

เปนการผสมผสานจิตวิทยาสังคมวิทยามานุษยวิทยาสังคมและเศรษฐศาสตร เพื่อพยายามทําความ

เขาใจกระบวนการการตัดสินใจของผูซื้อ ทั้งปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล Kuester, Sabine (2012) 

3) ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งวัดไดจากการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สังคม ชุมชน ซึ่งระบุอยูในแผนการดําเนินงานขององคกร โดยมองถึงการรับรูทั้งหมดในมุมมอง

ลูกคา Kim et al., (2003), Bas¸ ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et 

al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus 

Scho¨gel (2014) 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

3) เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผล 

การดําเนินงานขององคกร โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ คนควา

วรรณกรรมที่เก่ียวของในสวนเอกสาร รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส บทความวิชาการ เพื่อทําการ

วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงรายละเอียด ใหเกิดแนวความคิดเชิงทฤษฎี ซึ่งสามารถนําเสนอ

ตามลําดับ ดังนี้ 

 2.1 ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) 

 2.2 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 **การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4 การจัดการความรู 

 2.5 การมุงเนนการตลาด 

 **อิทธิพลของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 2.6 ผลการดําเนินงานขององคกร 

 **การพัฒนารูปแบบผลการดําเนินงานขององคกร 

 2.7 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 2.8 การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 2.9 การมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 2.10 ธุรกิจคาปลีกและคาสง 

 

2.1 ทฤษฎีระบบ 

 ความหมายของทฤษฎีระบบ 

 ทฤษฎีเชิงระบบ หรือ (System Theory) ไดถือกําเนิดเริ่มตน ประมาณป ค.ศ. 1920 เปนแนวคิด 

เชิงระบบโดยเริ่มจากนักชีววิทยาชาวออสเตรีย ที่ชื่อวา Boulding and Bertalunfly (1920) ตอมา

แนวคิดนี้เริ่มเปนที่รู จักและแพรหลายกันมากขึ้นในป ค.ศ. 1950 เม่ือนํามาใชในการอธิบาย

ความหมายของแนวคิดเชิงระบบตางๆ ในการแบงรูปแบบทางกายภาพ รูปแบบทางชีวภาพ  
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และรูปแบบทางสังคม และถูกพัฒนานําไปสูสาขาอื่นๆ เชน สาขาฟสิกส Cybernetic (เชน ผลงาน

ของ Frederic Vester ที่ไดนําเอาสาขาฟสิกสมาประยุกตใช) โดยในชวงหลังแนวคิดนี้ไดพัฒนา 

ไปเปน Complexity Theory และบางสวนก็ไดถูกพัฒนาเปนทฤษฎีไรระเบียบหรือ Chaos Theory 

ทฤษฎีระบบเขามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตรดวยเชนเดียวกัน Claud Levin และ

ทฤษฎีที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) คือ Radical Constructivism  

ที่เชื่อวาโลกหรือการรับรูของเรานั้นเกิดจากสิ่งที่สมองของเราทั้งสิ้น ทฤษฎีเชิงระบบ (System 

Theory) จึงมีลักษณะเปนสหวิชาการ (Interdisciplinary) เน่ืองจากสามารถนําไปประยุกตใชได

หลากหลายสาขาวิชา Luhmann (1984) และความสําคัญของทฤษฎีระบบอยูที่การมองแบบไมแยก

สวน หรือการมองวาทุกอยางสัมพันธกันเปนสวนใหญ เปนตน ตอมาใน ป ค.ศ. 1960 Daniel Katz 

& Robert Kahn & James Thomson (1960) นักทฤษฎีเหลานี้มีมุมมองเก่ียวกับองคกรเปนระบบเปด 

(Open System) ซึ่งเปนระบบองคกรที่ไดนําทรัพยากรจากสภาพแวดลอมภายนอกมาแปรสภาพ  

เปนสินคาและบริการ เพื่อสงกลับไปยังสภาพแวดลอมในที่ซึ่งสินคาและบริการไดขายใหกับลูกคา 

แนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) จึงมีความแตกตางกับวิธีคิดแบบเสนตรง (Linear 

Thinking) หรือการคิดที่วา ถาการพัฒนารูปแบบเปนอยางนี้ ผลจะตองเปนอยางนั้นอยางสิ้นเชิง 

เพราะทฤษฎีระบบจะเปนการคิดบนขั้นตอนพื้นฐานของระบบที่มีความคอนขางซับซอน (Complex 

System) คือ เปนการพัฒนารูปแบบทางการจัดการของระบบที่ไมมีลักษณะตายตัวนั้น ซึ่งสามารถ

เปล่ียนแปลงไดอยางตลอดเวลา คือ มีความเปล่ียนแปลงไดหลากหลายอยาง ความสําคัญของทฤษฎี

ระบบจึงไมไดอยูที่การวิเคราะหการวิจัยเฉพาะสวนหน่ึงสวนใด หรือสวนน้ัน แตจะเปนการ

วิเคราะหและพิจารณาถึงความสัมพันธของแตละปจจัย ควบคูกับองคประกอบของปจจัยสิ่งตางๆ 

ทั้งหมดวามีความสัมพันธกันอยางไร Laaemans, R. (1999) ทฤษฎีระบบ (System Theory) ไดถูก

นํามาประยุกตใชในการแกปญหาใดปญหาหน่ึง โดยจะตองนิยามปญหาที่ เกิดขึ้นกอนวา

ประกอบดวยดวยปจจัยอะไรบาง เชน ปจจัยสิ่งแรก ไดแก มนุษย เพราะปญหาตางๆ นั้น ตองมี

ความสัมพันธกับมนุษยอยางแนนอน ปจจัยประการตอมา คือ การรับรู  ดังน้ันจะตองอาศัย 

การติดตอสื่อสาร โดยอาศัยการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดการรับรู 

เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากนี้ ยังมีปจจัยที่เก่ียวกับความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ 

เก่ียวของกับทรัพยากร (Resource) Midgley, G.(Ed.) (2003) 

 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนแนวคิดที่เก่ียวกับ การศึกษาพฤติกรรมขององคการ  

โดยเปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงเทาน้ัน อาจจะทําใหไมครอบคลุมทั้งหมด 

พฤติกรรมองคกรทั้งระบบ ทฤษฎีระบบจะเอื้อตอการอธิบายพฤติกรรมองคการทุกระดับ ทั้งบุคคล 

กลุม และองคกร ดังนั้นการเอาทฤษฎีระบบเขามาใชในการบริหารงานดวยเหตุผลที่วา สิ่งแวดลอม

ดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว องคการบางองคกรอาจมี 

ความซับซอนมากขึ้น จึงยากที่จะพิจารณาถึงพฤติกรรมองคการไดทุกแงมุม โดยหนวยระบบ  
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จะประกอบดวย 4 สวนที่เก่ียวของกัน ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 

(Output) และ การยอนกลับ (Feedback) Boulding and Bertalunfly (1920) เชนเดียวกันกับ Miller, E. 

J. and Rice, A. K. (1967), Kimberly, J.R. (1979) 

 Scott (1967) ไดกลาวไววา การนําแนวคิดและทฤษฎีระบบหรือที่เรียกวา System Theory

เขามาเก่ียวของในระบบการจัดขององคการ โดยอาศัยการจัดการบทบาทหนาท่ี การกําหนด 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และเทคนิคตางๆ ที่เก่ียวกับองคการ และการบริหารงาน  

โดยเนนใหมองภาพรวมขององคการในสภาพที่เปนระบบ 

 V.M. Sehgal, A. T. Bharucha-Reid (1972) ไดกลาวไววา  ทฤษฎีระบบ หรือที่ เรียกวา 

System Theory หมายถึง การรวมตัวกันของหลายๆ สิ่ง เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

หรือความเปนจุดศูนยกลางเดียวกัน โดยในแตละสิ่งที่ นํามารวมกันจะตองมีความสัมพันธ 

ซึ่งกันและกัน หรือข้ึนตอกันและกัน หรือจะตองมีผลกระทบซึ่งกันและกัน นํามาผานซึ่งผล 

ของกระบวนการและเพื่อใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งก็คือผลลัพธน่ันเอง 

 Norbert Wiener (1948) เปนนักวิทยาศาสตร ผูที่มีความเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอร 

ไดใหแนวคิดในเรื่องขององคการวา ทฤษฎีระบบขององคการหน่ึงองคการจะเปนระบบไดตอง

ประกอบไปดวย ปจจัย 5 ประการ ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.1 ทฤษฎีระบบ (System Theory) (Kathryn & David, 1998, p.55) 

 

1) ปจจัยนําเขา (Input) เชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน ซึ่งถือวา เปนทรัพยากรที่ มี

ความสําคัญตอองคการท่ีผูบริหารทุกคนตองใหความสําคัญ เปนกระบวนการผลิตซึ่งเปลี่ยนจาก

วัตถุดิบเปนสินคาและบริการ การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีปจจัย 3 ปจจัย ไดแก การรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนนการตลาด 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการแปรสภาพ 

 (Transformation Process) 

ผลผลิต 

 (Product) 

การยอนกลับ

(Feedback) 
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2) กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการผลิตซึ่งเปล่ียนจากวัตถุดิบเปนสินคา 

และบริการ เชน กิจกรรมตางๆ ในการวางแผนการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีปจจัย คือ การรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

3) ปจจัยนําออก หรือ ผลผลิต (Output) ไดแก สินคาและการบริการ การวิจัยครั้งนี้ 

คือ การับรูผลการดําเนินงานขององคกร ผูวิจัยมีปจจัย 3 ปจจัย ไดแก ผลการดําเนินงานทาง 

ดานการเงิน ผลการดําเนินงานทางดานการตลาดและผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 

4) ขอมูลยอนกลับจากภายในองคการ (Feedback) เชน ขอมูลของพนักงานเกี่ยวกับ

ผูบริหาร เครื่องจักรลาสมัย สภาพภายในโรงงานไมดี เปนตน ขอบเขตทางดานเน้ือหาในตัวแปร

ผูวิจัยไดทําการควบคุมตัวแปร 

5) สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ (Environment) ไดแก ผูบริโภค สภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง กฎหมาย สังคม ประเพณี และคานิยม เปนตน เปนตัวแปรที่ผูวิจัยไมไดนํามาใชใน 

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ 

 Schoderbek and Kefalas (1990) ไดกลาวไวสําหรับทฤษฎีเชิงระบบหรือ System Theory  

วา เปนการแกปญหาในสถานการณปจจุบัน ซึ่งองคกรจําเปนอยางมากที่จะตองพิจารณารายละเอียด

ของแตละปญหาอยางลึกซึ้ง การมองปญหาโดยรวม หรือที่ เรียกวา Systems view or Systems 

Approach และไดมีการขยายความวา วิธีการเชิงระบบ มีความแตกตางกับวิธีการเชิงวิเคราะห 

(Analytical Approach) ใหตรงกับวิธีการเชิงระบบ ซึ่งเปนกระบวนการในการแยกแยะจากสวนรวม

ทั้งหมดออกเปนสวนๆ ที่เล็กกวา เพื่อใหเขาใจการทําหนาที่ของสวนรวม วิธีการเชิงระบบอยูบน

พื้นฐานของทฤษฎีระบบทั่วไป ซึ่งความสัมพันธที่เก่ียวของกับการรวมเอาแนวทางปฏิบัติตางๆ  

มารวมกันเขา เพื่อเปนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

 Andreas Hieronymi (2013) โดยกลาวไววา การนําแนวคิดและทฤษฎีระบบวา เกิดจากการ

รวมกันของหลากหลายวิชา ไมวาจะเปน ชีววิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเทคโนโลยี  

และเอามาประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยผานระบบกระบวนการขั้นตอน นํามาซึ่ง

ผลลัพธ ซึ่งนาํมาสูขอตกลง คําแนะนําและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตอไป 

 Angela Galupa (2014) ไดศึกษาถึงการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอมโดยใชทฤษฎีระบบ 

มาประกอบการบริหารงาน โดยกลาวไวเก่ียวกับ System Theory วา ตองเริ่มจากกระบวนการในการ

นําขอเสนอแนะ มาเพื่อพัฒนาปรับปรุงกอน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย 

เพื่อใหผานกระบวนการนํามาซึ่งผลการดาํเนินงาน 

 Eddie G. Montgomery (2014) ไ ดกล า ว ไ ว ว า  แน วคิดท ฤษ ฎีร ะ บ บ  (System Theory)  

เปนการวิเคราะห ถึงความเขาใจเกี่ยวกับระบบที่ซับซอน ซึ่งมีองคประกอบที่แตกตางกัน  

มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเริ่มตั้งแตปจจัยนําเขา ผานกระบวนการ นํามาสูผลลัพธ  

และการตรวจสอบ เปนระบบที่หมุนเวียนอยางนี้ไปเรื่อยๆ โดย Eddie G. Montgomery ไดศึกษา 
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ถึงรูปแบบหวงโซคุณคาการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก โดยนําเสนอความสัมพันธที่เริ่มจาก 

สิ่งอํานวยความสะดวกสบายการไหลเวียนของสินคาและบริการจากผูผลิตไปยังผูจําหนาย  

ผูใหบริการ หรือสถานบริการเปนตวักลาง ซึ่งผลลัพธสุดทายก็ คือ ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.2 รูปแบบหวงโซคุณคาการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก 

 

 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงใชแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) 

สําหรับการอธิบายกระบวนการข้ันตอนการวางแผน การปฏิบัติ และการประมวลผล วิธีการทาง

ความคิดที่เปนการพัฒนารูปแบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนการมอง

ปญหาอยางองครวม ท้ังนี้การพัฒนารูปแบบของวิธีการหาความรูเก่ียวของโดยตรงกับการวิเคราะห 

สังเคราะหและการวางรูปแบบการดําเนินการ โดยตองเกี่ยวพันกับการพัฒนารูปแบบปฏิบัติ 

ทั้งภายในและภายนอก โดยใชทฤษฎรีะบบมาเปนพื้นฐานความคิด ในการศึกษา การพัฒนารูปแบบ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในประเทศไทย 

 

2.2 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 2.2.1 ความหมายของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

  การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เปนกลยุทธหนึ่งที่ถูกนํามาเพื่อสรางการจัดการ

ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหที่ถูกตอง เนื่องจากการ

บริหารลูกคาสัมพันธสามารถนําไปสูการสรางความจงรักภักดีของลูกคา การรักษาลูกคาใหคงอยู 

และผลประโยชนที่องคกร ซึ่งปจจุบันธุรกิจมีการแสวงหาเก่ียวกับวิธีการใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ

ดวยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเน่ือง เนื่องจากธุรกิจมีความเชื่อวา ความจงรักภักดี

ของลูกคาเปนแหลงสําคัญในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ด ี

ขององคกร องคกรควรศึกษาการรับรูพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ลูกคา (Day & Van den Bulte, 

ผูผลิต ผูจัด

จําหนาย 

สถานบริการ 

ลูกคา 

ตัวกลาง 
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2002) และวรรณกรรมที่ผานมา แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการรักษาลูกคาสามารถนําไปสู 

ผลการดาํเนินงานที่ดขีองธุรกิจ Frow, P., Payne, A., Wilkinson, I. F. & Young, L. (2011) 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักวิจัยและนักวิชาการไดใหความหมายหรือคําจํากัด

ความหมายของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

ตารางที่ 2.1 ความหมายความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

Day & Van den Bulte. 

(2002) 

กระบวนการ การพัฒนากลยุทธ การสรางมูลคา การจัดการชองทาง

ความรู และประสิทธิภาพการทํางาน ขั้นตอนการประเมิน รวมถึง

กระบวนการอื่น โดยวิธีการมุงเนนไปที่การจัดการ การโตตอบ

ลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธลูกคาเพื่อทําใหเกิดกําไร รวมถึงศึกษา

การรับรูพฤติกรรมของผูบริโภค หรือ ลูกคา 

Stan Maklan and Simon 

Knox (2009) 

กลยุทธการจัดการความตองการของลูกคา การสรางความรับรู

ทางดานการตลาด โดยวัตถุประสงค เพื่อรักษาลูกคา การเพิ่มความ

จงรักภักดี นําไปสูการพัฒนา และปรับปรุงผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจ 

Mamoun N. Akroush et 

al. (2011) 

การบูรณาการรวมกันทางการตลาด กระบวนการทางธุรกิจ 

เทคโนโลยี การจัดการโครงสราง ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถเขา

ใจความตองการของลูกคาได การสรางการรับรูโดยใชเทคโนโลยี 

การจัดการความรู และการจัดการโครงสราง ที่มีการบูรณาการ

รวมกันเก่ียวกับการตลาด การขาย การบริการ เพื่อการตอบสนอง

ความตองการของลูกคา ซึ่งนําไปสูการสรางความพึงพอใจของ

ลูกคา การเพิ่มขึ้นของความจงรักภักดีของลูกคา และการเพิ่มขึ้น

ของรายไดจากลูกคาของธุรกิจ 

Silvia Martelo 

Landroguez et al. (2011) 

กลยุทธของธุรกิจที่ มุ งเนนความสัมพันธ รักษาความสัมพันธ 

ระยะยาว เพื่อความสามารถในการสรางผลกําไรจากความสัมพันธ

ระหวางลูกค าและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรักษาลูกค า  

สรางความพึงพอใจ ตลอดจนความจงรักภักดี 

Bas¸ar O ̈  ztays¸ i & 

Selime Sezgin & Ahmet 

Fahri O ¨ zok (2011) 

กระบวนการจัดการความสัมพันธลูกคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดย

การสรางความสัมพันธที่มีคุณภาพและเช่ือมโยงกัน เพื่อการรับรู 

การเขาใจและนําสงคุณคาที่ดีใหกับลูกคา 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ 

Yonggui Wang & Hui 

Feng (2012) 

ความสามารถในการจัดการทํางานรวมกันของธุรกิจและลูกคา ใน

การยกระดับความสัมพันธ ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดี สราง

ความพึงพอใจ ตลอดจนสรางความจงรักภักดี โดยทราบความ

ตองการของลูกคาโดยเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภค 

Moustafa Battor & 

Mohamed Battour 

(2013) 

การจัดการการเรียนรู การรับรู และ การดําเนินงานโดยการมุงเนน

ลูกคา มาเพื่อ การวิเคราะห กระบวนการของธุรกิจ และนําไปสูการ

สรางผลกําไร และความสามารถในการรักษาลูกคา 

Dennis Herhausen and 

Marcus Scho¨gel (2013) 

การสราง การเรียนรู การตอบสนองความตองการลูกคาในการรักษา

ความสัมพันธในระยะยาว โดยธุรกิจยึดลูกคาเปนศูนยกลางของ

ระบบ เพื่อการจัดการประสานงาน ระหวางลูกคา และธุรกิจ อยาง

เฉพาะเจาะจง 

Jifeng Mu (2013) การใชเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อใชประโยชนในการ

จัดการความสัมพันธกับลูกคา ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ 

เพื่อผลประโยชนซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย นําไปสูการสรางผลกําไร 

Antonella La Rocca and 

Ivan Snehota (2014) 

การดําเนินกิจกรรมของธุรกิจที่ใหความสนใจไปที่ลูกคาเปนสําคัญ 

โดยสรางมูลคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ และการจัดการการ

เรียนรูการรับรูของลูกคา ซึ่งนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานทาง

การตลาดที่ดี และนําไปสูประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ลูกคา 

H.Y. Lam et al. (2014) การจัดการลูกค า เ ชิงสัมพันธภาพถือเปนกลยุทธ ในก ารจัด

ความสัมพันธลูกคา โดยมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง เพื่อสรางความ

พึงพอใจ และ ความจงรักภักดี โดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการ

เก็บรวบรวมขอมลูการรับรูของผูบริโภค 

Ibrahim Elbeltagi et al. 

(2014) 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เปนการสรางความสัมพันธใน

ระยะเวลายาวนาน ซึ่งเหตุผลหลัก คือ ผลกําไร ซึ่งประกอบดวยการ

จัดการความสัมพันธทางดานการตลาด การจัดการความสัมพันธ

ดานลูกคา ซึ่งความสัมพันธทั้งสองโดยตองมีระบบการจัดการดาน

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับองคกรตองใหความรูควบคู

กัน จึงจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ 

Daniel D. Cox and Scott 

McLeod (2014) 

การจัดการลูกค า เชิ งสัมพันธภาพ ประกอบดวย  การตลาด 

เชิงสัมพันธ ทิศทางการตลาด ซึ่งองคกรสมัยใหมจําเปนที่จะตองมี

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพบนสังคมออนไลนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือ

เปนเครื่องมือใหมในการใหขอมูลขาวสารกับลูกคา เพิ่มมากขึ้น 

จากแตกอนที่ ที่เนนเพียงอีเมลล และโทรศัพท ซึ่งการจัดการลูกคา

เ ชิงสัมพันธภาพ ในความหมายของ Daniel D. Cox and Scott 

McLeod (2014) ถือเปนกลยุทธหลักขององคกรในการสรางกําไร

ในระยะยาว 

 

 การใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ที่นักวิจัย

และนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไวขางตน ซึ่งอาจมีความหมายแตกตางกันในเนื้อหารายละเอียด

บางสวน แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลองใกลเคียงกัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

จึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ หมายถึง  

กลยุทธในการมุงเนนสรางความสัมพันธอันดีระหวางธุรกิจกับลูกคาในการยกระดับความสัมพันธ 

ที่เขมแข็งในระยะยาวและการรักษาความสัมพันธกับลูกคา เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ

ของลูกคาเปนรายบุคคล หรือรายธุรกิจ และสรางความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ความสามารถ 

ในการรักษาลูกคาเกา และแนะนําตอสูลูกคาใหม ซึ่งนําไปสูความสามารถในการทํากําไร  

การปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการตลาดที่ดีของธุรกิจ และการสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูผลการดําเนินงานขององคกรใหมากขึ้น องคกรควรศึกษาการรับรูของ

ผูใชบริการ หรือ ลูกคา เพื่อนํามาพัฒนากลยุทธในการดําเนินงาน 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ Day & Van den Bulte. 

(2002) เพื่ออธิบายถึงความสามารถของธุรกิจในการสรางมูลคาตางๆ ไมวาจะเปนทางดานการตลาด 

ดานการเงินและรักษาความสัมพันธกับลูกคา สงมอบ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี โดยแนวคิด

ของ Day & Van den Bulte. (2002) เปนแนวคิดท่ีนิยมนํามาใชในการศึกษาถึงความสามารถการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ รวมถึงศึกษาการรับรูพฤติกรรมของ

ผูบริโภค หรือ ลูกคา เชน งานวิจัยของ Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush 

et al. (2011), Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011), Bas¸ ar O¨ ztays¸ I et al. (2011), Yonggui 

Wang & Hui Feng (2012), Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013), Jifeng Mu (2013), 

Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) 
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 Stan Maklan and Simon Knox (2009) กลาวไววา การพัฒนาความสามารถของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพตองอาศัยการจัดการความรูควบคูกันจึงจะประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนที่

การตลาด การบริหารงาน และการประสมผสานกัน โดยมุงเนนไปที่การตลาดเพื่อผูบริโภค ซึ่งตอง

สอดคลองกัน นํามาซึ่งความสัมพันธทางการตลาดในระยะเวลายาวนาน ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธ 

ที่ธุรกิจจะจัดการความสัมพันธกับผูบริโภครวมถึงศึกษาการรับรูพฤติกรรมของผูบริโภค  

โดย Stan Maklan and Simon Knox (2009) และ Daghfous, A. & Barkhi, R. (2009)ไดแบงหลักใน

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไว 3 แบบ ดวยกันดังนี้ 

1) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพตองอาศัยการจัดการทางดานเทคโนโลยี  

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเก็บรวบรวมความตองการของลูกคาไว เพื่อใหลูกคาเมื่อกลับมาใชบริการและ

เกิดความพึงพอใจ Coltman et al. (2010), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and 

Scott McLeod (2014) 

2) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดควบคูกับการ

บริหารงานในระยะยาว Day & Van den Bulte (2002) 

3) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพตองสรางความสัมพันธ ระหวางลูกคา และ

องคกรของ Day & Van den Bulte. (2002), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and 

Scott McLeod (2014) 

 Bas¸ ar O¨ ztays¸ I et al. (2011) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพสามารถวัดได

โดยแบงไดทั้งหมด 10 ประเภท และไดมีผูวิจัยนําผลมาใชในการอางอิงหลายราย, Jifeng Mu 

(2013), Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013), Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) 

1) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจะวัดจากตราสินคาที่มีคุณภาพ ควบคู กับ 

กา รรับรูของลูกค า เ ปนหลัก  Day & Van den Bulte. ( 2002)  แ ละ  Silvia Martelo Landroguezet  

et al. (2011) 

2) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจะวัดจากการเก็บรวบรวมขอมูล และการบริหาร

การจัดการขอมูล โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีควบคูกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Coltman et 

al. (2010), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

3) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจะมีการจัดการโดยอาศัยการใหคะแนนที่เรียกวา 

Critical success factors scoring (CSFS) เปนการประเมินและวัดผล 

4) มิติการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเกิดจากการบริหารความสัมพันธลูกคา  

สรางทัศนคติ ความเขาใจ การรับรู ตอบสนองความตองการตามที่ลูกคาคาดหวัง เพื่อสรางความ 

พึงพอใจและเก็บรวบรวมขอมูล Day & Van den Bulte. (2002), Mamoun N. Akroush et al. (2011), 

Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011), Bas¸ar O¨ ztays¸I et al. (2011), Ibrahim Elbeltagi et al. 

(2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 
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5) การมุงเนนลูกคา เปนศูนยกลาง โดยการสื่อสารระหวางองคกรกับลูกคา  

โดยมุงเนนไปในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ การจัดการความรู  การจัดการ 

ดานเทคโนโลยี ควบคูกันไป Day & Van den Bulte. (2002) 

6) ความสัมพันธท่ีมีคุณภาพ การซื่อสัตย ความไววางใจ เพื่อลดความขัดแยง ระหวาง

องคกรและลูกคา Day & Van den Bulte. (2002), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox 

and Scott McLeod (2014) 

7) การบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ควบคู กับการประเมินผลลูกคา  

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินผลลูกคา Day & Van den Bulte. (2002), Mamoun N. Akroush 

et al. (2011) และ Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011) 

8) กระบวนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยเนนไปที่กลุมลูกคาเปาหมาย  

การตอบสนองความตองการลูกคา การรักษาความสัมพันธลูกคา การสรางใหลูกคาเติบโตมากขึ้น 

9) กลยุทธการตลาด ควบคู  กับการจัดการดานเทคโนโลยี การจัดการความรู   

การเรียนรู นํามาสูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun 

N. Akroush et al. (2011), Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011), Bas¸ar O¨ ztays¸I et al. (2011), 

Yonggui Wang & Hui Feng (2012), Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013), Jifeng Mu (2013) 

และ Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) 

10) การวัดผลการดําเนินงานขององคกร จะประกอบดวย การวัดผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด การวัดผลการดําเนินงานทางดานการเงิน Kim et al., (2003) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011) , Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al 

(2011), Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), 

Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. 

(2013), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 Yonggui Wang & Hui Feng (2012) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เปนการ

มุงเนนความสัมพันธกับลูกคาที่นาสนใจที่สุด โดยความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เกิดจากการจัดการลูกคากลุมเปาหมาย การดูแลรักษาความสัมพันธ โดยไดประโยชนจาก

ความสัมพันธดังกลาว เชน การปฏิสัมพันธรวมกันระหวางองคกรกับลูกคาและการยกระดับ

ความสัมพันธลูกคา ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบดังนี้ 

1) ความสามารถในการจัดการปฏิสัมพันธลูกคา การรับรูพฤติกรรมของผูบริโภค 

Day & Van den Bulte. (2002) 

2) การยกระดับความสัมพันธลูกคา Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. 

Cox and Scott McLeod (2014) 
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3) ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพื่อใหลูกคากลับมาใชบริการ  

Day & Van den Bulte. (2002) 

 Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวนานขึ้น ตรงกับลูกคา

กลุมเปาหมาย ตอบสนองความตองการลูกคา ซึ่งผลของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธ ก็คือ  

เพิ่มรายได ลดคาใชจาย ใหบริการลูกคาอยางตอเน่ือง นํามาซึ่งผลกําไรจากการดําเนินงาน  

โดยองคประกอบของการ จัดการลูกค า เชิ งสัมพันธภาพ ประกอบดวย การจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพอิทธิพลตอการดําเนินงาน การจัดการความรูอิทธิพลทางตรงกับผลของการ

ดําเนินงาน การจัดการความรูอิทธิพลทางตรงกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Day & Van den 

Bulte. (2002) 

 Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) ก า ร จั ด ก า ร ลู ก ค า เ ชิ ง สั ม พั น ธ ภ า พ 

ประกอบดวย กลยุทธการตลาด ในการสรางมูลคา และความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งหัวใจของการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ คือ การสรางมูลคาใหกับลูกคา โดยองคประกอบของการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ ระหวาง ธุรกิจกับธุรกิจ ประกอบดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคา ตัวแทน

จําหนาย ในตลาดธุรกิจ ซึ่งถือเปนสวนที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ และในการสรางมูลคา

ความสัมพันธถือเปนแนวคิดที่นาสนใจ และยอมรับกันอยางกวางขวาง โดยการสรางมูลคาใหกับ

สินคา ถือเปนหัวใจในการสรางมูลคาใหกับธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Day & Van den 

Bulte. (2002) 

 H.Y. Lam et al. (2014) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพถือเปนหนึ่งกลยุทธ ในการจัด

ความสัมพันธลูกคา โดยมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง เพื่อสรางความพึงพอใจและความจงรักภักดี 

โดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูของผูบริโภค โดยการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพสามารถประกอบดวย 4 สําคัญหลัก คือ 

1) กระบวนการในการระบุ กลุมเปาหมายลูกคา เพื่อใหองคกรสามารถเลือกสินคา 

และบริการตอบสนองความตองการ ไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น โดยวิเคราะหลักษณะลูกคา 

รวมถึงการรับรูความตองการลูกคา ตลาดที่เหมาะสม กลยุทธแตละประเภท เพื่อตอบสนองลูกคา 

แตละกลุม โดยการวางแผน หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจที่จะชวยใหบริษัทประสบ

ความสําเร็จ เปาหมายทางธุรกิจ นํามาซึ่งผลกําไรจากสินคาและบริการ Stan Maklan and Simon 

Knox (2009), Mamoun N. Akroush et al. (2011), Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011), Bas¸ 

ar O¨ ztays¸ I et al. (2011), Yonggui Wang & Hui Feng (2012), Moustafa Battor & Mohamed 

Battour (2013), Jifeng Mu (2013) และ Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) 
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2) การรักษาลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในสินคาและบริการ โดยการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ หรือการรักษาลูกคา เปนการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลางถือเปนหัวใจ

สําคัญ โดยขึ้นอยูกับธุรกิจ Day & Van den Bulte. (2002) 

3) การกําหนด การดึงดูดความสนใจลูกคา เพื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคา และ 

บริการ ทางองคกรตองทราบถึงความตองการของลูกคา เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดถูกตอง 

4) การพัฒนาลูกคา เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ Day & Van den 

Bulte. (2002), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

 โดยทั้งหมดของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค  

ผานการสื่อสารระหวางองคกรกับผูบริโภค หรือลูกคา เพื่อปรับปรุงในดานสินคาและบริการ รักษา

ลูกคาใหเกิดความจงรักภักดี ซึ่งผลก็ คือ การเพิ่มผลกําไร หรือผลการดําเนินงาน 

 โดยองคประกอบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ H.Y. Lam et al. (2014) กลาวไววา 

การดึงดูดความสนใจของลูกคา จะถูกพัฒนาและสนับสนุนโดยองคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน  

2 องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

1) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพขึ้นอยูกับรูปแบบทางธุรกิจ ควบคูกับการจัดการ

ดานเทคโนโลยี เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ  

การตัดสินใจ โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จะชวยใหทราบถึงพฤติกรรมการรับรูของลูกคา

แตละราย รวมถึงความสัมพันธระหวางลูกคาและสินคา เพื่อที่องคกรจะสามารถกําหนดกลยุทธ  

เพื่อตอบสนองลูกคากลุมเปาหมายแตละราย ไดอยางถูกตอง แมนยํา เพื่อผลประโยชนสูงสุด คือ

กําไรบริการ Day & Van den Bulte. (2002), Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush 

et al. (2011), Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011), Bas¸ ar O¨ ztays¸I et al. (2011), Yonggui 

Wang & Hui Feng (2012), Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013), Jifeng Mu (2013) แ ละ 

Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) 

2) เทคโนโลยี H.Y. Lam et al. (2014) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ตองอาศัยเทคโนโลยี เพื่อสรางเครือขาย ในการทราบพฤติกรรมของลูกคา เพื่อสามารถตอบสนอง

ความตองการและนํามาเปนเครื่องมือในการพยากรณ เพื่อเปนประโยชนกับองคกรและการวางแผน

กลยุทธการตลาด ซึ่งสามารถชวยลดปญหาการขาดแคลน ของสินคา และบริการ, Ibrahim Elbeltagi 

et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

 Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เปนการสรางความสัมพันธ

ในระยะเวลายาวนาน ซึ่งเหตุผลหลัก คือ ผลกําไร ซึ่งประกอบดวย การจัดการความสัมพันธทางดาน

การตลาด การจัดการความสัมพันธดานลูกคา ซึ่งความสัมพันธทั้งสองจะตองไดรับความเห็นชอบ

จ า ก อ ง ค ก ร  ซึ่ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม สั ม พั น ธ ลู ก ค า จ ะ ถื อ ว า  ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า ลู ก ค า 
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เปนสิ่งที่สําคัญท่ีสุด โดยมองลูกคาเปนศูนยกลางเหนือทุกสิ่ง มุงตอบสนองความตองการของลูกคา 

เพิ่มคุณภาพในการบริการ ความรวดเร็ว ในการตอบสนองความตองการลูกคา ซึ่งการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพจะมีประสิทธิภาพที่ดีได ตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และอาศัยกลยุทธ

ในการวางยุทธศาสตรระยะยาว โดยอาจกําหนดลูกคาที่ทํากําไรใหกับบริษัท หรือลูกคาที่สนใจ 

ในสินคา  หรือบริการ โดยองคกรตองมีระบบการจัดการเทคโนโลยี  ที่ดี มีประสิทธิภาพ  

เพราะฐานขอมูลลูกคาถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถกําหนดกลยุทธได โดยอุปสรรค

ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจะประกอบดวย 7 ขอหลัก 

1) ระบบการจัดการเทคโนโลยีที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอิทธิพลทางตรงกับการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

2) การขาดวิสัยทัศนของผูบริหารในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

3) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

ไดเพียงพอ 

4) ผูบริหารไมสนับสนุนในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

5) การใหความสําคัญกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพนอยกวา การจัดการดาน

ตางๆ เชน การจัดการดานการบริหารงาน การจัดการดานดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

6) การลมเหลวในการบวนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

7)  การประเมินการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดประสิท ธิภาพ  

จนนํามาสู รูปแบบการจัดการบริหารงานขอมูลที่ผิดพลาด ไมวาการเก็บรักษาฐานขอมูลลูกคา 

ตลอดจนการบริหารงานที่ลมเหลว Day & Van den Bulte. (2002), Stan Maklan and Simon Knox 

(2009), Mamoun N. Akroush et al. (2011), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and 

Scott McLeod (2014) 

 Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถือเปน

กลยุทธหลัก ที่องคกรจะตองใชในการสรางผลกําไร โดยองคประกอบของการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ ประกอบดวย 3 ปจจัย ควบคูกับความสัมพันธระหวางบุคคล 

1) ทิศทางการตลาด เปนกลยุทธที่ชวยสงเสริมพัฒนา ดําเนินการที่ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จ โดยขึ้นอยูกับลักษณะขององคกรที่หลากหลาย เชน การมุงเนนดานสิ่งแวดลอม 

เพื่อสังคม หรือชุมชน หรือองคกรที่มุ งเนนดานผลกําไรขาดทุน หรือเ งินลงทุน เปนตน  

โดยเปาหมายหลักคือการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดประโยชนกับปจจุบัน  

และอนาคต 

2) การตลาดเชิงสัมพันธ ขึ้นอยูกับการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา 

โดยองคกรอาจมีรูปแบบในการจูงใจ รักษา ดึงดูดลูกคา ดวยวิธีการที่มีความหลากหลาย เพื่อสราง

ความสัมพันธในระยะยาว โดยอาจทําการติดตอสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
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ติดตอสื่อสาร สรางสัมพันธ รักษาความสัมพันธ เพิ่มมูลคาในสินคา และ บริการ Day & Van den 

Bulte. (2002) 

3) การบริหารลูกคาเชิงสัมพันธภาพดานสังคม กระบวนการในการออกแบบรวมกัน

ระหวางองคกรและลูกคา เพื่อเปนประโยชนรวมกัน เชน สภาพแวดลอม และ สิ่งอํานวย 

ความสะดวกอื่นๆ 

 Daniel D. Cox & Scott McLeod (2014) กล าวว า  ในยุคปจจุบันที่ มีการ เปลี่ ย นแปล ง 

อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ สมาทโฟน แทบเล็ต หรือ 

แมกระทั่งเทคโนโลยีอื่นๆ โดยมีการตดิตอสื่อสาร 2 ทาง ระหวางบุคคล ระหวางองคกร หรือ ธุรกิจ 

หรือแมกระทั่งระหวางบุคคลกับองคกร หรือธุรกิจ ซึ่งเกิดลวนเกิดจากการตลาดที่เปล่ียนแปลง 

อยางตลอดเวลา ควบคูกับสังคมการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การรักษาความสัมพันธกับลูกคา 

การมุงเนนการตลาด ตองสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยดูจากสภาพแวดลอมโดยรวม เชน 

สถานการณทางการตลาด การแขงขัน คูแขงขัน การมุงเนนการตลาด ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่มี

อิทธิพลทางตรงกับสังคมการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพราะการสรางความสัมพันธอันดี  

รักษาลูกคา เพิ่มลูกคาใหม และการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ลวนเปนสิ่งท่ีจะทําใหองคกร 

หรือธุรกิจประสบความสําเร็จ นํามาซึ่งผลการดําเนินงาน ทั้งทางดานการเงินและทางดานการตลาด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Day & Van den Bulte. (2002) 

 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย กลาวไดวา ในปจจุบันการทําธุรกิจท่ีมีความ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งจากเดิมที่องคกรมุ งเนนเพียงการสรางยอดขายใหมากที่สุด 

เทาที่จะทําได และเพื่อใหองคกรไดสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด ที่เหนือกวาคูแขงโดยองคกร 

แตละองคกรพยายามสรรหากลยุทธตางๆ เพื่อที่จะชวยในการสรางยอดขาย นอกเหนือจากการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคเปนที่รูจักในสินคาและบริการ หรือแมแตกระทั่ง 

การสงเสริมการขายดวยรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน เรื่องการลดราคา ตลอดจนโปรโมชั่นตางๆ  

เพื่อเปนตัวกระตุนใหเกิดการใชจายของผูบริโภค ซึ่งหากสังเกตใหดีจะเห็นวา การทํารายการ

สงเสริมการขายดวยรูปแบบตางๆ เหลานี้ ลวนเปนหนึ่งในการทํากลยุทธระยะสั้น เพียงชั่วครั้งคราว 

ซึ่งองคกรยังตองมีการวางแผนจัดการเรื่องกลยุทธในระยะยาว ซึ่งหมายถึง การสรางความสัมพันธ 

การรักษา การรับรู  ลูกคาเหลานี้ไว พรอมทั้งสรางความประทับใจ ความภักดีที่มีตอสินคา  

และบริการ ใหเกิดขึ้นกับตัวผูบริโภค ซึ่งแตละองคกรพยายามสรรหาวิธีการในการสรรหากลยุทธ

ตางๆ นานา เพื่อเขามาใชในการจัดการบริหารงาน ดังนั้นการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพถือเปน

กลยุทธทางธุรกิจที่เนนความสัมพันธลูกคา โดยการสรางความพึงพอใจใหลูกคาควบคูกับความ

จงรักภักดีโดยนําเสนอสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง H.Y. Lam et al (2014), Ibrahim Elbeltagi et 

al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) เปนตน 
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 2.2.2 องคประกอบของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวความคิดของ Day & Van den Bulte มาใชในการอธิบาย

ถึงความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มาใชในการอธิบายความสามารถของธุรกิจ 

ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยองคประกอบของความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management Capability: CRM) ตามแนวคิดของ Day & 

Van den Bulte. (2002) ประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 ดาน ดังนี้ 

 1) การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) ถือวาเปนสวนสําคัญอยางมาก

ของแตละองคกร ซึ่งแสดงถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในระยะยาว หมายถึง การที่

องคกรใหลูกคาเปนศูนยกลางของการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ หรือการบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น วิเคราะหทําความเขาใจกับพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการ 

คัดสรรลูกคาที่มีมูลคาคุณคาสูงสุด ซึ่งองคกรไมสามารถใหความสําคัญระหวางลูกคาเทากันได  

ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการจัดความสัมพันธระหวางลูกคาและเนนความสําคัญของการเก็บรวบรวม

ขอมูลของลูกคา การรักษาลูกคาเปนสิ่งที่องคการจะตองใหความสนใจอยางมาก การดูแลเอาใจใส

ในความแตกตางของลูกคาแตละราย เพื่อความพึงพอใจของลูกคา Day & Van den Bulte. (2002), 

H.Y. Lam et al. (2014), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) แ ละ  Daniel D. Cox and Scott McLeod 

(2014) ไดกลาวไวในเรื่องของการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง คือ การกําหนด การดึงดูดความสนใจ

ลูกคา เพื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการ ทางองคกรตองทราบถึงความตองการ 

ของลูกคา เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตอง 

 2) รูปแบบธุรกิจ (Business Model) หมายถึง แนวทางที่หนวยงานบริหารใชในการ 

ที่จะกําหนดความสามารถในการแขงขันและการดําเนินกิจกรรม ควบคูกับกระบวนการในการผลิต 

สินคา หรือ บริการ รวมถึง การควบคุม โดยเชื่อมตอการจัดการลูกคาสัมพันธ เพื่อใชในการกําหนด

รูปแบบการนําเสนอสินคา และการบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งรายได และโครงสรางตนทุนที่ทําใหเกิด

กําไรที่นาพอใจ รวมไปถึงสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตสินคาและบริการน้ัน

ไดอยางนาพอใจ การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการ

ใหลูกคาอยางตอเนื่อง การรักษาลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา และสราง

ความสัมพันธอันดีตอองคกร โดยใหไดรับประโยชนทั้งสองฝาย ทั้งตอตัวลูกคาและองคกร  

(Win-Win Strategy) อยางตอเน่ืองเปนระยะยาวนาน ซึ่งการจัดการลูกคาสัมพันธถือเปนกลยุทธ

หลักที่สําคัญที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ Day & Van den Bulte. (2002) โดยแนวความคิด 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไมใชจะสามารถนําไปใชไดกับธุรกิจทุกประเภท เพราะในบาง

ธุร กิจไม จํา เปนตองมีฝ าย การจัดการลูกค าสัมพันธ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ ซึ่งถาจําแนกตามการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยแบงเปน 2 ธุรกิจ 
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2.1) รูปแบบธุรกิจที่ตองใชการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ไดแก ธุรกิจที่จําหนาย

สินคาใหธุรกิจดวยกัน ธุรกิจผลิต การบริหารทางการเงิน ธุรกิจในกลุมบริการ เชน โรงพยาบาล 

โรงแรม หรือ  สนามกอลฟ  สินค าสะดวกซื้อที่หาซื้อไดทั่ วไป ที่มีอัตราการซื้อซ้ํ าบอย  

และกลุมเปาหมายที่ชัดเจน องคกรที่ไมแสวงหากําไร Mamoun N. Akroush et al. (2011), Silvia 

Martelo Landroguez et al. (2011), Yonggui Wang & Hui Feng (2012) และ Daniel D. Cox and Scott 

McLeod (2014) 

2.2) รูปแบบธุรกิจที่ไมตองใชการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธ ไดแก ธุรกิจที่ขายสินคา

งายและหมุนเร็ว เชน สบู  ยาสีฟน แชมพู ผงซักฟอก สินคาอุปโภคบริโภค สินคาทดแทน 

กันได Mamoun N. Akroush et al. (2011), Silvia Martelo Landroguez et al. (2011), Yonggui Wang 

& Hui Feng (2012) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

3) สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer Information) การจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลของลูกคา สําหรับสารสนเทศลูกคาแบงออกเปนหลายประเภท ไมวาจะเปน  

ลูกคาบุคคล ลูกคา ธุรกิจ และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ซึ่ งความสํา เร็จของการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพขึ้นอยูกับวิธีในการจัดการแบงปนขอมูลเก่ียวกับลูกคาและการแปลงขอมูลเก่ียวกับ

ลูกคาใหกลายเปนความรู  เพื่อสามารถนําไปใชในการเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติกับลูกคา  

โดยความสามารถในการจัดการขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เปนการใชประโยชนจากโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Day & Van den Bulte. (2002) โดยแนวทางในการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ ในการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการอยูกับเราตลอดไป คงหนี 

ไมพนการสรางคุณคาเพิ่มใหลูกคาเกิดความรูสึก มากกวาลูกคาตองการ การบริการกอนและหลัง

การขายอยางเต็มใจและเปดเผย แสดงถึงความเปนกันเอง โดยอาศัยระบบการจัดการสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ เชน ระบบ Call Center การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส ดวยการสรางเว็บไซตที่มีเน้ือหา

สาระนารูเก่ียวกับสินคา พรอมแจงรายละเอียดโปรโมชั่นของลูกคาแตละกลุม การใชโปรแกรม 

การสงเสริมการขายในระยะยาว ทราบถึงความตองการของลูกคา โดยองคกรอาจแบงลูกคา 

เปนหลายประเภท เพื่อใหสะดวกในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความ

พอใจ การใหความเสมอภาคในลูกคาที่ระดับเดียวกัน Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. 

Cox and Scott McLeod (2014) 

 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ี

มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยการใชแนวคิดของ Day. (2002) ประกอบดวย  

1)  การมุ ง เนนลูกค า เปนศูนยกลาง (Customer Centric)  2)  รูปแบบธุร กิจ (Business Model)  

3) สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer Information) นอกจากนี้ จากการทบทวน

วรรณกรรม พบวา กระบวนการ การพัฒนากลยุทธการแขงขันระยะยาว การสรางมูลคา การจัดการ

ชองทางความรู และการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ข้ันตอนการประเมิน รวมถึงกระบวนการอื่น 
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โดยวิธีการมุงเนนไปที่ การจัดการ การโตตอบลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธลูกคา เพื่อทําให 

เกิดกําไร Day & Van den Bulte. (2002), Stan Maklan and Simon Knox (2009), Saeed Gholami and 

Muhammad Sabbir Rahman (2012), Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013), Jifeng Mu 

(2013) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

 โดยผูวิ จัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและทําการสังเคราะหวรรณกรรมเ ก่ียวกับ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Capability) ประสิทธิภาพของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Effectiveness) การนําเอาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไปปฏิบัติ 

(CRM Implementation) การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM 

Activities / CRM Process) การบริหารการจัดการลูกคาสัมพันธทางอินเทอรเน็ต (ECRM) Harrigan, 

P. (2011) และการ จัดการความรู ลูกค า เชิ งสัมพันธภาพ (KCRM) เพื่อใหทราบถึงตั วแปร

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

ตารางที่ 2.2 ตัวแปรความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและแหลงอางอิง 
 

อางองิ 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

การมุงเนน

ลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

รูปแบบ

ธุรกิจ 

สารสนเทศลูกคาใน

การสราง

ความสัมพันธ 

Day & Van den Bulte. (2002)    

Stan Maklan and Simon Knox (2009)    

Mamoun N. Akroush & Samer et al. 

(2011) 

   

Dahiyat et al. (2011)    

Mamoun N. Akroush & Samer et al. 

(2011) 

   

Silvia Martelo Landroguez (2011)    

Bas¸ar O ¨ ztays¸I (2011)    

Yonggui Wang & Hui Feng (2012)    

Mamoun N. Akroush (2012)    

Moustafa Battor & Mohamed Battour 

(2013) 

   

Dennis Herhausen and Marcus 

Scho¨gel (2013) 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

อางองิ 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

การมุงเนน

ลูกคาเปน

ศูนยกลาง 

รูปแบบ

ธุรกิจ 

สารสนเทศลูกคาใน

การสราง

ความสัมพันธ 

Jifeng Mu (2013)    

Antonella La Rocca and Ivan Snehota 

(2014) 

   

H.Y. Lam (2014)    

Ibrahim Elbeltagi et al. (2014)    

Daniel D. Cox and Scott McLeod 

(2014) 

   

 

 2.2.3 การวัดความสามารถการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเ ก่ียวกับการวัดความสามารถการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ พบวา ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพสวนใหญใชมาตรวัดตาม

แนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002)โดยมีงานวิจัยที่ใชมาตรวัดดังกลาว เชน Stan Maklan 

and Simon Knox (2009), Dahiyat et al. (2011), Silvia Martelo Landroguez (2011), Yonggui Wang 

& Hui Feng (2012), Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) , Jifeng Mu (2013), Antonella 

La Rocca and Ivan Snehota (2014), H.Y. Lam (2014),  Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel 

D. Cox and Scott McLeod (2014) เปนตน 

มาตรวัดการจัดการลูกคา เ ชิงสัมพันธภาพ ของ Day & Van den Bulte. ( 2002)  

แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ 1) การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง 2) รูปแบบธุรกิจ 3) สารสนเทศ

ลูกคาในการสรางความสัมพันธ ซึ่งมาตรวัดความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ  

Day & Van den Bulte. (2002)  แ ละ  Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel,  

T. & Tillmanns, S. (2010) ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวัดการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 
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**การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 

  ปจจุบันในโลกยุคใหม ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีตคอนขางมากดวย ปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนสภาพแวดลอม สภาพสังคมและเทคโนโลย ี

ที่ เปล่ียนแปลง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะประกอบดวย ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ทําใหธุรกิจสามารถนํามาใช 

ในการศึกษาการรับรูพฤติกรรมของผูบริโภค หรือลูกคา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จะเห็นไดชัดเจนวา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางมาก Day & Van den Bulte. (2002) และ Coltman et al. (2010) 

โดยเฉพาะการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมทางการตลาด เชน การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศมาพัฒนากับระบบ Call Center มาใชในการดําเนินการ ทั้งระบบ

ซอฟแวร CRM จะควบคุมจัดการกระบวนการบริหาร ณ จุดขาย และการบริการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับลูกคา ซึ่งขอมูลดังกลาวมีคุณคาอยางมากตอธุรกิจ 

ในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย Chen & Ching. (2002), Paul Harrigan et al. 

(2009), Purnima S. Sangle and Preety Awasthi (2011) และ Vanessa Zheng (2011) 

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักวิ จัยและนักวิชาการไดใหความหมาย  

หรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางที่ 2.3 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Chen & Ching. (2002) โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอ

ธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญ โดยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนการใชประโยชนจากฮารดแวร  (Hardware) 

ซอฟตแวร (Software) และขอมูล (Data) เพื่ออํานวยความสะดวก 

หรือสนับสนุนใหมีการแบงปนและสื่อสารขอมูลตลอดท่ัวทั้งธุรกิจ 

และบุคลากรที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตองมีการ

พัฒนาทักษะและความรู  ท้ัง น้ี เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีศักยภาพที่ดีขึ้น 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Paul Harrigan et al. 

(2009) 

e-CRM เปนความคิดริเริ่มของ e Business ที่เฉพาะเจาะจงในธุรกิจ 

SMEs โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในธุรกิจ เพื่อประโยชนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เชน 

เทคโนโลยีการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเพื่อสะดวกในการรับรู

ผูบริโภค เปนตน และ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับ

การจัดการความรู เชน ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เอื้ออํานวยและสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ 

Coltman et al. (2010) โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวน

คือ  ฮารดแวร  (Hardware) ซอฟตแว ร  (Software) ซึ่ งส ง เสริม

สนับสนุนตอความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษยและ

องคการ และมีผลกระทบตอความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

Purnima S. Sangle and 

Preety Awasthi (2011) 

การจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

ธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะดานการบริการ เชน ธุรกิจธนาคาร 

หรือการเงิน ซึ่งธุรกิจนําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มาใช

ค ว บ คู กั บ ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ช น  ก า ร นํ า เ อ า เ ท ค โ น โ ล ยี 

ด านนวัตกรรมมือถือ เข ามามีสว นรว มในกา รจัดการลู ก ค า 

เชิงสัมพันธภาพ 

Paul Harrigan & Elaine 

Ramsey and Patrick 

Ibbotson  (2011) 

เทคโนโลยีการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเปนสิ่งสําคัญกับองคกร

ขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในธุรกิจ และ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่ง

สวนประกอบที่สําคัญมาจากองคประกอบ 2 สวน คือ การสื่อสาร

กับลูกคา และการจัดการขอมูล โดยเนนความสัมพันธลูกคา  

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมสญูเสียประสิทธิผล 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Paul Harrigan & Elaine 

Ramsey and Patrick 

Ibbotson (2011) 

เทคโนโลยีการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเปนสิ่งสําคัญกับองคกร

ขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในธุรกิจ และ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่ง

สวนประกอบที่สําคัญมาจากองคประกอบ 2 สวน คือ การสื่อสาร

กับลูกคา และการจัดการขอมูล โดยเนนความสัมพันธลูกคา  

เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมสญูเสียประสิทธิผล 

Vanessa Zheng (2011) ระบบบริการ mCRM เปนสวนประกอบในโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจSMEs โดยธุรกิจ SMEs 

ตองพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา ตลอดจนพัฒนาขีด

ความสามารถของการบริการ เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ 

Preety Awasthi and 

Purnima S. Sangle 

(2012) 

การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบและขอมูล

เปนอีกหนึ่งในดานการตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อให

เกิดความจงรักภักดีของลูกคา 

Ann Ling-Ching Chan 

and Wen-Ying Wang 

(2012) 

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสวนสําคัญใน

การวางรากฐานระบบขอมูลลูกคา ซึ่งชวยเพิ่มขีดความสามารถของ

ทรัพยากรมนุษยและองคการ 

C. Padmavathy et al. 

(2012) 

การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จของการสรางความสัมพันธ

ของลูกคา ตองขึ้นอยูกับกลยุทธทางธุรกิจ ขององคกร และการ

จัดการดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะหพฤติกรรม

ของลูกคาบนพื้นฐานขอมูลจํานวนมากที่เก็บ และการสรางการ

รักษาความสัมพันธกับลูกคาแบบบูรณาการ ซึ่งทําใหธุรกิจไดรับ

ขอมูลเชิงลึกกับลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา นํามาซึ่ง

ผลกําไรของธรุกิจอยางยั่งยืน 

U. Zeynep Ata and 

Aysegul Toker (2012) 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ สิ่งสําคัญคือลูกคา โดยอาศัย

เทคโนโลยีในการจัดการขอมูล และโปรแกรม ควบคูกับการจัดการ

เชิงกลยุทธ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละคน  

เพื่อผลประโยชนขององคกร โดยองคกร จะตองสนับสนุนให

บุคลากรมีความรูทางดานเทคโนโลยี เพื่อมาจัดการ นํามาซึ่งผล

กําไร 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abdelkader Daghfous et 

al. (2013) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย 

โครงสรางพื้นฐานดานธุรกิจ ซึ่งสามารถนํามาเพื่อการจัดการลูกคา 

ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในการประยุกตใชหรือพัฒนาสารสนเทศ 

เพื่อกระบวนการมุงเนนลูกคาเปนสําคัญ นํามาซึ่งผลกําไรของธรุกิจ 

 

 การใหความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นักวิจัยและ

นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไวขางตน ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย  

หรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในการสราง

มูลคาเพิ่มทางดานสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศที่เกิดขึ้นมีประโยชนมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลย ี

ถือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการรับรูพฤติกรรมผูบริโภค หรือลูกคา ซึ่งประกอบดวย 

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ ไดแก ฮารดแวร (Hardware) ซึ่งเปน

อุปกรณในการประมวลผลสารสนเทศ ซอฟตแวร (Software) โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร 

ประกอบดวย ซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น และขอมูล (Data) ซึ่งถือวาเปน  

สวนสําคัญที่สุด เพราะขอมูลตองถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได จะชวยทําใหระบบการบริหารการ

จัดการไดงายขึ้น โดยธุรกิจตองพัฒนาความสามารถของพนักงาน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขาใจในการดําเนินการ และจัดการเก่ียวกับสารสนเทศทั้งหมด ซึ่งสงเสริมและสนับสนุน 

ตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา  

เพื่อตอบสนองความตองการเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือการบริการของลูกคาที่สอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาและนําไปสูการสรางความจงรักภักดีใหเกิดข้ึน Chen & Ching. (2002), Coltman 

et al. (2010) 

 Paul Harrigan et al. (2009) กลาวไววา การบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพโดยใช

เทคโนโลยี หรือกระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคาทางอินเทอรเน็ต (e-CRM) ซึ่งสิ่งสําคัญ 

คือ การรวมกันระหวางคน และเทคโนโลยี ซึ่ งสอดคลองกับ Day & Van den Bulte. (2002) 

เพราะฉะนั้น การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ องคประกอบหลักจะประกอบไปดวย 2 สวน คือ  

1) คน 

2) เทคโนโลยี  
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 โดยหนาที่หลักของกระบวนการสรางความสัมพันธ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

กับลูกคาทางอินเทอรเน็ต หรือ e-CRM ไดแก 

1) การรักษาลูกคาเกาไวดวยการสรางความพึงพอใจและการสรางใหลูกคากลับเขามา

ใชบริการอีกครั้ง เชน ลูกคาที่มีการซื้อสินคาลดลง หรือ ลูกคาที่ขาดการติดตอ วิเคราะหและ

นําเสนอสินคาพรอมเสนอแรงจูงใจ โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด เชน การทราบถึง 

ความตองการของลูกคา เพื่อผลประโยชนขององคกร คือ กําไร Day & Van den Bulte. (2002), Chen 

& Ching, (2002) และ Coltman et al. (2010) 

2) การสรางความจงรักภักดีในสินคาและบริการ โดยดูจากมูลคาที่ไดรับจากลูกคา 

เชน การจัดระดับลูกคาจากยอดการสั่งซื้อ โดยจัดเปนระดับ เพื่อแยกระดับในการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ หรืออาจจะดูจากกําไรก็ได แตบางองคกรอาจแบงตามความตองการของลูกคา 

เปนหลัก ก็สามารถทําไดเชนกัน โดยการสรางความจงรักภักดีในสินคาและบริการ สามารถทํา 

ไดโดย การเสนอสิทธิพิเศษตางๆ การนําเสนอสินคา หรือบริการใหมๆ การทํา Loyalty Program  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Day & Van den Bulte. (2002) 

3) การนําเสนอ การขายที่เพิ่มขึ้นโดย การนําเสนอขายสินคาชนิดอื่น เชน การขาย

ประกันชีวิต ควบคูกับประกันรถยนต 

 ซึ่งเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการสงเสริมการตลาดกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

กับอินเทอรเน็ต 

1) การตลาดโดยตรง ไมวาจะเปนทางโทรศัพท เชน Call Center หรือการตลาด

อิเล็กทรอนิคส เชน การสรางเว็บไซตใหขอมูลรายละเอียดสินคา การซื้อขายผานโลกอินเทอรเน็ต 

การโตตอบ การรับขอมลูขาวสาร 

2) การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การประชาสัมพันธผานใบปลิว แผนพับ 

วารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ 

3) การโฆษณา เพื่อใหขอมูลขาวสารเพิ่มเติม เชน การใชคูปองสวนลด 

4) การสงเสริมการขาย การสราง และ การเพิ่มยอดขายจากลูกคาในชวงระยะเวลาใด 

เวลาหนึ่ง เชน คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล 

 Purnima S. Sangle and Preety Awasthi (2011) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

กับเทคโนโลยี เริ่มจากการตลาดในปจจุบันท่ีมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง โดยการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในทุกชองทาง Day & Van den Bulte. (2002) โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร หรือการเงิน 

จําเปนอยางมาก ซึ่งในธุรกิจธนาคาร หรือการเงิน มักนิยมการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ผานระบบโทรศัพท ไมวาจะเปนการดูแลรักษาความสัมพันธ ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารตางๆ 

การใชความจําเปนที่เรงดวนท่ีลูกคาตองทําธุรกรรม ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ ยอมทําใหลูกคาเกิดการรับรู 

เกิดการไววางใจ โดยองคประกอบ จะประกอบดวย 
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1) รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี โดยนําโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี เขามาชวย

วางแผน ในการกําหนดพฤติกรรมใหสอดคลองกัน Day & Van den Bulte. (2002), Chen & Ching. 

(2002) และ Coltman et al. (2010) 

2) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การผสมผสานที่ลงตัวกับเทคโนโลยี การรักษา

ความปลอดภัย กับความเปนสวนตัว ตลอดจนความนาเช่ือถือ การประหยัดคาใชจายในการจัดการ

ตางๆ เพื่อทําใหสามารถลดตนทุน นํามาซึ่งผลการดําเนินงานทางดานการเ งิน คือ กําไร  

และเทคโนโลยียังชวยสงผลทางดานภาพลักษณแกตัวบุคคล เชน การนําเอาเทคโนโลยีมา

ตอบสนองความตองการลูกคา โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร หรือ การเงิน Day & Van den Bulte. (2002) 

และ Chang, W., Park, J. E. & Chaiy, S. (2010) 

 Preety Awasthi and Purnima S. Sangle (2012) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

กับเทคโนโลยี ยอมมีสวนรวมกับองคกร โดยในปจจุบันไมสามารถปฏิเสธไดวา เทคโนโลยีเขามา 

มีสวนรวมควบคูกับการตลาด การจัดการเชิงกลยุทธเสริมดวยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ยิ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหผลการดําเนินงานไดมีประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น 

 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ สําหรับองคกร ประกอบดวย 

1) กระบวนการขาย 

2) กระบวนการตลาด 

 โดยเชื่อมโยงกันกระบวนการขายและกระบวนการตลาด โดยแนวคิดของแตละองคกรจะ

แตกตางกันออกไป ในแตละองคกรจะนําเทคโนโลยีกับการจัดการขอมูลหลักในการบริหาร  

การจัดการขอมูลลูกคา ซึ่งถือเปนอีกหน่ึงในกลยุทธที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ Chen & 

Ching. (2002) และ Coltman et al. (2010) โดยการบริหารการจัดการเชิงความสัมพันธภาพของ

เทคโนโลยี มีหลากหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 

1) การจัดการเชิงสัมพันธภาพลูกคา (CRM issues) 

2) การบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพผานอีเล็กทรอนิคส (e-CRM issues) 

3) การบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพผานโทรศัพทมือถือ (m-CRM issues) 

4) การบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพผานหลายชองทาง (Multichannel 

CRM issues) 

 U. Zeynep Ata and Aysegul Toker (2012) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีในการจัดการขอมูล หรือโปรแกรมควบคูกับการจัดการเชิงกลยุทธ 

เสริมดวยประสิทธิภาพขององคกร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย นํามาซึ่งการ

สรางความพึงพอใจของลูกคาและผลกําไรขององคกร โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพน้ัน  

จะมองลูกคาเปนจุดศูนยกลางในการบริหารและถือเปนกลยุทธหลัก เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ 

ระหวางลูกคา และองคกร ถาองคกรมีระบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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ควบคูกับผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมที่ดี ยอมสงผลตอผลการดําเนินงานที่ดีทั้งทางดาน

การตลาด และ ดานการเงิน Day & Van den Bulte. (2002), Kim et al., (2003), Bas¸ar O¨ ztays et al. 

(2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011), Mamoun N. Akroush et al 

(2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), Abdul 

alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. Lam et al. (2014) และ 

Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 Abdelkader Daghfous et al. (2013) กลาวไววา องคกรที่จะประสบความสําเร็จ ตองอาศัย

ระบบการจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคูกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ซึ่งจะทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดนอยลงและเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งจะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานแบบยั่งยืน องคประกอบของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 4 สวน 

1) กลยุทธทางดานการตลาดขององคกร 

2) กระบวนการบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เชน การกําหนดลูกคา

กลุมเปาหมาย การกําหนดกลยุทธลูกคาแตกลุม โดยเลือกผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการ

ของลูกคาและการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพยังตองรวมถึง กระบวนการเชิงกลยุทธ กระบวนการ

วิเคราะห และดานการดําเนินงาน ซึ่งถาองคกรมีระบบการจัดการลูกคาที่มีประสิทธิภาพที่ดี ยอมทํา

ใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ โดยองคกรควรมีการตรวจสอบระบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ เพื่อเปนการประเมินผลขององคกร Day & Van den Bulte. (2002) 

3) กระบวนการธุรกิจ และเทคโนโลยีองคกร 

4) คน ถือเปนสิ่งสําคัญ ระบบการจัดการความรูควบคูกับการจัดการลูกคาเชิงในการ

ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ องคกรควรมีการพัฒนาความรูของพนักงาน พรอมตรวจสอบ  

เพื่อจะไดชวยเพิ่มศักยภาพขององคกรและตอบสนองความตองการลูกคา สรางความจงรักภักดี

ลูกคา องคกรควรตอบสนองใหมากกวาความคาดหวังที่ลูกคาตองการ Day & Van den Bulte. (2002) 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสรุปความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจและความสามารถของพนักงาน 

ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสงเสริม สนับสนุนตอความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา การศึกษาการรับรูพฤติกรรมผูบริโภค 

หรือลูกคา โดยโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญ โดยโครงสรางพื้นฐาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการใชประโยชนจากฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) 

และขอมูล (Data) เพื่ออํานวยความสะดวก หรือสนับสนุนใหมีการแบงปนและสื่อสารขอมูล  

ตลอดทั่วทั้งธุรกิจและบุคลากรที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะตองมีการพัฒนาทักษะ 
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และความรู ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ศักยภาพที่ดีขึ้น (Chen & Ching, 2002) สอดคลองกับ Coltman et al. (2010) ที่กลาววา โครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวนคือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร 

(Software) ซึ่งสงเสริมสนับสนุนตอความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนษุยและองคการ และมี

ผลกระทบตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

โดยนําระบบสารสนเทศมาใชในธุรกิจ ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยเดียว 

ไมเพียงพอตอการทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได ความตองการเก่ียวกับความเขาใจที่ถูกตอง 

เก่ียวกับขอมูลของลูกคาเปนสิ่งที่ทําใหธุรกิจสามารถตัดสินใจไดดี บนพื้นฐานของการมีขอมูล 

ที่เพียงพอ ธุรกิจจึงจําเปนตองคํานึงถึงและควรใหความสนใจเก่ียวกับการทําใหบุคลากรมีทักษะ

และความรู ตลอดจนการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจควบคูกับการตลาดขององคกร และการจัดการ

ดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาบนพื้นฐานขอมูลจํานวนมาก 

ที่เก็บและการสรางการรักษาความสัมพันธกับลูกคาแบบบูรณาการ ซึ่งทําใหธุรกิจไดรับขอมูล 

เชิงลึกกับลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา นํามาซึ่งผลกําไรของธุรกิจ C. Padmavathy et al. 

(2012) และ Abdelkader Daghfous et al. (2013) 

 การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จตองสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยอาศัยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

เก็บขอมูลลูกคาเก่ียวกับการจอง ขอมูลของลูกคาตางๆ ในระหวางการเขาใชบริการ รวมถึงการรับรู

การใชบริการสิ่งตางๆ ที่ ลูกคาสัมผัส เพื่อสามารถเสริมสรางกลยุทธในการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ (Chen & Ching, 2002) และ Coltman et al. (2010) ดวยเหตุนี้จึงทําใหธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม สามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

เฉพาะรายไดอยางมาก ดวยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเอื้ออํานวยและสนับสนุน

ในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ที่ตองมีรูปแบบสิทธิ

พิเศษเฉพาะสมาชิกเทานั้น การที่จะทําใหธุรกิจมีความสามารถในการทํากําไรและลูกคามีความ

จงรักภักดี Day & Van den Bulte.(2002) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตองมุง เนนการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการแสวงหาขอมูล การรวบรวมขอมูล การเก็บรักษาขอมูล

และการแบงปนขอมูลใหกับแผนกตางๆ ภายในธุรกิจอยางท่ัวถึง เพื่อการสรางประสบการณท่ีมี

ความสอดคลองกับความตองการของลูกคาเปนรายบุคคลและความพิเศษใหกับลูกคา เพราะลูกคา

แตละคนที่มารวมใชบริการสโมสรสําหรับสมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มาใชบริการดวยเหตุผล 

ที่แตกตางกัน ลูกคาบางคนชอบบรรยากาศ ความเปน Exclusive และบางครั้งเห็นวา การเปนสมาชิก

คลับเปนการบอกสถานะทางสังคม หรืออาจจะเปนเพราะสิ่งอํานวยความสะดวก หรือสันทนาการ 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่ มีความสําคัญตอการปรับปรุง

ความสามารถของธุรกิจใหดีขึ้น หากธุรกิจสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
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เหมาะสมจะนําไปสูความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขันและชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ยั่งยืน Merkel, J., Jackson, P. & Pick, D. (2010) และ C. Padmavathy 

et al. (2012) 

 

ตารางที่  2.4 ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 และแหลงอางอิง 
 

อางองิ 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

โครงสรางพื้นฐาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Chen & Ching (2002)   

Paul Harrigan et al. (2009)   

Purnima S. Sangle and Preety 

Awasthi (2011) 

  

Vanessa Zheng (2011)   

C. Padmavathy (2012)   

Preety Awasthi and Purnima S. 

Sangle (2012) 

  

Paul Harrigan et al. (2012)   

Ann Ling-Ching Chan and  

Wen-Ying Wang (2012) 

  

Abdelkader Daghfous (2013)   

 

 2.3.2 การวัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยใชมาตรวัดเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานวิจัย

ของ Chen & Ching (2002) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Paul Harrigan et al. (2009), Purnima S. 

Sangle and Preety Awasthi (2011), Vanessa Zheng (2011), C. Padmavathy (2012), Preety Awasthi 

and Purnima S. Sangle (2012), Paul Harrigan et al. (2012), Ann Ling-Ching Chan and Wen-Ying 

Wang (2012) และ Abdelkader Daghfous (2013) เปนมาตรวัดที่ศึกษาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่ อกา รสนับสนุนการ จั ดการ ลูกค า เชิ งสัมพันธภาพ และ ผล การดํ า เนิ นงา นข อง ธุ ร กิจ  

ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบดวยกัน (1)โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  

(2) การจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนวิธีการเดียวกับที่ทางผูวิจัยใชในการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบความสามารถที่มีอิทธิพลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งก็คือ ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสงผล

กระทบทางบวกกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาท่ี 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบความสามารถอิทธิพลทางตรงกับการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management: CRM) จึงสามารถ

แสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.3 แสดงแบบจําลองความสัมพันธ 

ระหวางการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 H1: การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ 

 รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

2.4 การจัดการความรู 

 2.4.1 ความหมายของการจัดการความรู 

 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

 การจัดการความรู เกิดจากกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูที่เกิดจากประสบการณ

และการเรียนรู หรือการเรียนรูใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคกรโดยผานกระบวนการ

ตางๆ เชน การคนหา สรางใหม รวบรวมจัดเก็บใหเปนระบบ การรับรู มีการถายโอนความรู  

จากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหนึ่ง วิเคราะห สังเคราะห ยกระดับความรูใหมและประยุกตใชความรู 

ซึ่งสอดคลองกับ Ikujiro Nonaka (1991) ที่กลาวไววา การจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝงคานิยม 

และพฤติกรรมที่ชวยใหคนในองคกร ใชสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู การรับรูที่เกิดจากการจัดการความรู 

และคิดคน เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการ โดยนําการจัดการความรูมาประยุกตใช 

กับการพัฒนารูปแบบการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งปญหาที่ เกิดขึ้นเสมอ คือ บุคลากรยังขาด 

ความพรอม โดยเฉพาะการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความเขาใจทั้งทางธุรกิจและการบริการ  

เพื่อวิ เคราะหศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงการรับรูความตองการของผูบริโภค  

เพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติอยูเสมอ คือ การรับพนักงานใหมและวาจางบริษัท

ภายนอกเขามาทําการฝกอบรม ซึ่งในความจริงถือเปนการลงทุนที่ยังขาดประสิทธิภาพในดานการ

บริหารทรัพยากร Phanu Limmanont (2005) 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักวิจัยและนักวิชาการไดใหความหมายหรือคําจํากัด

ความของคําวา การจัดการความรู 

 

ตารางที่ 2.5 ความหมายของการจัดการความรู 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการความรู 

Ikujiro Nonaka (1991) การจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝง คานิยม และ พฤติกรรม ที่

ชวยใหคนในองคกร ใชสิ่ งที่ เ กิดจากการเรียนรู  และคิดคน  

เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการ 

Chun Wei Choo and 

Rivada´via Correa 

Drummond de 

Alvarenga Neto (2010) 

การจัดการความรู  ในการบริหารจัดการองคกรท่ีเปนพื้นฐาน 

เก่ียวกับการสรางสภาพแวดลอมในองคกรที่เอื้อตอการสงเสริม 

และการสรางความรูรวมกันและการใชงานองคกร ใฝหาการสราง

ความรูและนวัตกรรมที่ได เพื่อประโยชนตอองคกร 

Re´my Magnier-

Watanabe and Dai 

Senoo (2010) 

กระบวนการในการรวบรวมจัดเก็บการรับรู เพื่อสราง แลกเปล่ียน 

เพื่อประยุกตใชความรูในองคกร โดยการพัฒนาระบบจาก ขอมูล 

ไปสู สารสนเทศ เพื่อใหเกิด ความรู และ ปญญา ในที่สุด 

Subba Moorthy and 

Douglas E. Polley (2010) 

การบริหารการจัดการความรู เปนรากฐานของ นวัตกรรมผลิตภัณฑ 

โดยการประสมประสานวิเคราะห ปรับ คนหาโดยใช เทคโนโลยี

เปนสวนประกอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน 

Kevin J. Flint (2011) การสราง การจัดระบบ การแลกเปล่ียน ประยุกตใชความรูใน

องคกร โดยพัฒนารูปแบบ ระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อให

เกิดความรู การรับรูพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อประโยชนสูงสุดตอ

ตนเอง และองคกร 

Hadi Nejatian, Ilham 

Sentosa & Shishi 

Kumar Piaralal (2011) 

การจัดการความรู คือ การสรางความสามารถหลักอยูบนพื้นฐาน

ของความรูทางธุรกิจเชิงกลยุทธ โดยกระบวนการจัดการความรู 

ควรพุงไปที่กระบวนการจัดการตลาด โดยเนนลูกคาเปนสวนสําคัญ 

ทั้งโครงสรางพื้นฐานทางสังคมทรัพยากรมนุษย 

Stanley F. Slater, Eric 

M. Olson and Hans Eibe 

Sørensen (2012) 

การ จัดการค วามรู เป นสิ่ งสํ าคัญควบคู กับตลาดยุค ปจ จุบัน  

ซึ่งสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

การสรางความรู การรวบรวม การรับรูความตองการของลูกคา  

การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพจะชวยองคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางที่ 2.5 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการจัดการความรู 

Gang Xiang and Ying 

Wu (2012) 

การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร จะประกอบดวย คน และ

เอกสารมาพัฒนาใหเปนรูปแบบ ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน

สูงสุด และ อยางยั่งยืน 

Jader Zelaya-Zamora 

and Dai Senoo (2012) 

การจัดการโครงสรางความรูขององคกร เกิดจากการเชื่อมโยงทาง

ความคิด เพื่อสรางสรรค นวัตกรรม ใหเกิดประสิทธิภาพของ

องคกร 

Ingo Bildstein and 

Stefan Gueldenberg and 

Hora Tjitra (2013) 

กระบวนการ  กระ ตุนสร างสรรค  นวัตกรรมอย างตอ เนื่ อง  

โดยมุงเนนไปที่คุณภาพ 

Caroline Bayart, 

Sandra Bertezene, 

David Vallat, Jacques 

Martin (2014) 

การจัดการความรู เปนทรัพยากรขององคกรซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่

องคกรจะตองตระหนักในการพัฒนา ปลูกฝง เรียนรู รับรู คิดคน 

เพื่อใหเปนประโยชนกับทางองคกร ซึ่งองคกรตองสง เสริม

สนบัสนุนใหบุคคลากรปจจุบัน และ บุคคลากรอนาคต 

 

 การใหความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา การจัดการความรู ที่นักวิจัยและนักวิชาการ

หลายทาน ไดกลาวไวขางตน ซึ่งอาจมีความหมายแตกตางกันบางในเนื้อหารายละเอียดบางสวน  

แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลองใกลเคียงกัน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการ

สรุปความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการ การจัดการ

โครงสรางทางความรู ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร ซึ่งอาจจะเกิด 

จากการเรียนรู คิดคน วิเคราะห คนหา ประยุกตใชความรูในองคกร โดยการพัฒนารูปแบบ ระบบ

จากขอมูลไปสูสารสนเทศในการรวบรวมการรับรู พฤติกรรมของผูบริโภค หรือลูกคา เพื่อให 

เกิดความรู เพื่อประโยชนสูงสุดตอตนเองและองคกร นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ทางการตลาด นั่นคือ กลยุทธ เอง 

 Re´my Magnier-Watanabe and Dai Senoo (2010) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

มีความสัมพันธ กับการจัดการความรู  โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีความโดดเดนดานบริการ  

การใชขอมูลโดยผานระบบสารสนเทศ เพื่อสรางการรับรูในพฤติกรรมของผูบริโภค หรือลูกคา 

องคกรควรมีการจัดการความรูของพนักงานควบคู เพื่อสามารถนําเอาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
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มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและสอดคลองการจัดการ

ความรู ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกร Ikujiro Nonaka (1991), Chun 

Wei Choo (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Kevin J. Flint (2011), Hadi 

Nejatian, Ilham Sentosa & Shishi Kumar Piaralal (2011), Stanley F. Slater (2012), Gang Xiang and 

Ying Wu (2012) และ Ingo Bildstein et al. (2013) 

 Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010) กลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

กับการจัดการความรู ถือเปนการนําเอาความรูมาใชประโยชนในการแขงขัน โดยรูปแบบการจัดการ

ความรูดานเทคโนโลยี ประกอบดวยดังนี้ 

1) การจัดการความรูดานเทคโนโลยี องคกรสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ และการ

บริการใหมผานการนําเสนอดานเทคโนโลยี โดยการปอนขอมูล พรอมนวัตกรรมใหมในการ

นําเสนอการรับรูใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ และบริการใหมๆ  

โดยองคกรสามารถสรางระบบเทคโนโลยีในการบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

โดยสงเสริมใหพนักงานมีความรู เพื่อสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด นํามาซึ่ง

ผลตอบแทนทางดานการเงินและผลตอบแทนทางดานการตลาด Chun Wei Choo (2010), Subba 

Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Kevin J. Flint (2011) และ Ingo Bildstein et al. (2013) 

2) การจัดการความรูดานเทคโนโลยีเชิงลึก การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความรู

ดานเทคโนโลยี ชวยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูถึงผลการดําเนินงานได Chun Wei Choo 

(2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Kevin J. Flint (2011), Hadi Nejatian, Ilham 

Sentosa & Shishi Kumar Piaralal (2011), Stanley F. Slater (2012), Gang Xiang and Ying Wu (2012) 

และ Ingo Bildstein et al. (2013) 

3) การจัดการความรูดานเทคโนโลยีเชิงกวาง ในโลกการแขงขันคงหลีกเล่ียงการใช

เทคโนโลยียาก และจะตองมีการใชเทคโนโลยีมากกวาหน่ึง เพื่อชวยประสิทธิภาพในการดําเนินการ

และการจัดการดานเทคโนโลยี Ikujiro Nonaka (1991) และ Chun Wei Choo (2010) 

4) ผลของการจัดการความรูดานเทคโนโลยีเชิงลึก และเชิงกวาง หรือการผสมรวมกัน 

มุงเนนไปที่ผลการรับรูซึ่งผลการดําเนินงาน 

 Hadi Nejatian, Ilham Sentosa & Shishi Kumar Piaralal (2011) กลาวไววา การจัดการความรู 

ควบคูกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีความสําคัญ โดยเฉพาะการเขาถึงกลุมลูกคา ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายขององคกร โดยเนนสนองตอบความตองการของลูกคา ซึ่งการจัดการความรู คือ  

การสรางความสามารถหลักอยูบนพื้นฐานของความรูทางธุรกิจเชิงกลยุทธ โดยกระบวนการจัดการ

ความรู ควรพุงไปที่กระบวนการจัดการตลาด โดยเนนลูกคาเปนสวนสําคัญ ทั้งโครงสรางพื้นฐาน

ทางสังคมและทรัพยากรมนุษย โดยองคกรควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา การรับรูขอมูลลูกคา 

พรอมวิเคราะหขอมูล กระจายขอมูล เพื่อเปนการสรางเพิ่มมูลคาใหลูกคาเกิดความประทับใจ  
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ใหเทากับหรือมากกวาความคาดหวังที่ลูกคาจะไดรับ เพื่อเปนประโยชนในกับองคกร Ikujiro 

Nonaka (1991), Chun Wei Choo (2010), Gang Xiang and Ying Wu (2012) แ ละ  Ingo Bildstein et 

al. (2013) 

 นอกจากการจัดการความรูควบคูกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพแลว การวัด

ประสิทธิภาพการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพยังเปนสวนสําคัญ ไมใชแคการวัดภาพในองครวม

ของการบริหารงานเทานั้น ยิ่งถาองคกรประสบความสําเร็จ ยิ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารการจัดการ

องครวมและการบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพประสบความสําเร็จดวย โดยการวัดผลของ

การประสบความสําเร็จจะประกอบไปดวย การวัดผลทางดานการเงิน คือ กําไรขาดทุน การวัดผล

ทางดานการตลาด คือ ยอดขาย ความจงรักภักดีที่ลูกคามีใหและกลับมาใชบริการ 

 การจัดการความรูหมวดหมูสําหรับลูกคา ประกอบดวยกัน 3 แบบ 

1) ความรูสําหรับลูกคา เปนความรู ท่ีสงจากองคกรถึงลูกคา ทําใหลูกคาเขาใจ

ผลิตภัณฑและการบริการขององคกร ความรูจะชวยใหองคกรรักษาลูกคา โดยมุงเนนความตองการ

ของลูกคา การรับรู การเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองความตองการของลูกคา โดยความรู

ที่สงผานจากองคกรใหลูกคาไมจําเปนตองเปนสิ่งที่ลูกคาตองการเสมอ Ikujiro Nonaka (1991), 

Chun Wei Choo (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Kevin J. Flint (2011), 

Stanley F. Slater (2012), Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ Ingo Bildstein et al. (2013) 

2) ความรูเกี่ยวกับลูกคา เปนความเขาใจท่ีองคกร จําเปนตองรูพื้นเพของลูกคา สิ่งที่

ลูกคาตองการ การรับรูถึงลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเทากับ หรือเกินกวา 

ความคาดหวังที่ลูกคาตองการ โดยองคกรสามารถแบงกลุมลูกคาเปนแตละประเภทตามความ

ตองการ เพราะความตองการของลูกคาแตละคน ก็ยอมมีความตองการที่แตกตางกัน ยิ่งถาองคกร

สามารถตอบสนองความตองการไดยอมนํามาสูผลกําไรจากการดําเนินงาน Ikujiro Nonaka (1991), 

Chun Wei Choo (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Stanley F. Slater (2012), 

Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ Ingo Bildstein et al. (2013) 

3) ความรูจากลูกคา เปนความรูที่องคกรควรใหความสนใจ มากกวาความรูสําหรับ

ลูกคาและความรูเก่ียวกับลูกคา ความรูประเภทน้ีจะประกอบดวย ขอมูลของผลิตภัณฑ ที่จะมีให

ลูกคา การใหบริการ คูแขงขัน และการแขงขันในตลาดทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

การรองเรียน ขอเสนอแนะ เพื่อใชในการกําหนดทิศทางทางกลยุทธ เพื่อพัฒนา สงเสริม ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคและกําหนดการสงเสริมการตลาด Ikujiro Nonaka (1991), Chun Wei 

Choo (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010), Kevin J. Flint (2011), Stanley F. Slater 

(2012), Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ Ingo Bildstein et al. (2013) 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสรุปความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา การจัดการความรู 

ประกอบดวย การจัดการความรูของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษยและโครงสรางพื้นฐาน

ทางดานสังคม โดยการจัดการความรู ในการบริหารจัดการองคกรที่เปนพื้นฐาน เก่ียวกับการสราง

สภาพแวดลอมในองคกรที่เอื้อตอการสงเสริม และการสรางความรูรวมกัน และการใชงาน องคกร 

ใฝหา การสรางความรู และนวัตกรรมที่ได เพื่อประโยชนตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับ Ikujiro 

Nonaka (1991) ซึ่งกลาวไววา การจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝง คานิยม และพฤติกรรม ที่ชวย

ใหคนในองคกรใชสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู การรับรู และคิดคน เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

องคการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสามารถของพนักงานในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งสงเสริมสนับสนุนตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพในการสรางและ

รักษาความสัมพันธกับลูกคา โครงสรางพื้นฐานทางสังคมสถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน ทักษะ

และความรู ทั้งน้ีเพื่อสนับสนุนใหบุคลากร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ศักยภาพที่ดีขึ้น (Chen & Ching, 2002) สอดคลองกับ Coltman et al. (2010) ที่กลาววา โครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวนคือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร 

(Software) ซึ่งสงเสริมสนับสนุนตอความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนษุยและองคการ และมี

ผลกระทบตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

ตารางที่ 2.6 ตัวแปรการจัดการความรูกับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและแหลง

อางองิ 
 

อางองิ 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

การจัดการความรู

ของพนักงาน 

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

โครงสรางพื้นฐาน

ทางสังคม 

Ikujiro Nonaka (1991)    

Chun Wei Choo (2010)    

Re´my Magnier-

Watanabe and Dai Senoo 

(2010) 

   

Subba Moorthy and 

Douglas E. Polley (2010) 

   

Kevin J. Flint (2011)    

Hadi Nejatian, Ilham 

Sentosa & Shishi Kumar 

Piaralal (2011) 
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ตารางที่ 2.6 (ตอ) 
 

อางองิ 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

การจัดการความรู

ของพนักงาน 

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

โครงสรางพื้นฐาน

ทางสังคม 

Stanley F. Slater (2012)    

Jader Zelaya-Zamora and 

Dai Senoo (2012) 

   

Gang Xiang and Ying Wu 

(2012) 

   

Ingo Bildstein et al. (2013)    

Caroline Bayart (2014)    

 

 4.4.2 การวัดการจัดการความรู 

 ผู วิ จั ยใชมาตร วัดการ จัดการค วามรู จ ากงานวิจัย ของ  Ikujiro Nonaka (1991)  

ซึ่ งส อดค ลอง กับงานวิ จัยข อง Chun Wei Choo (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley 

(2010), Kevin J. Flint (2011), Hadi Nejatian, Ilham Sentosa & Shishi Kumar Piaralal (2011), 

Stanley F. Slater (2012), Gang Xiang and Ying Wu (2012) แ ล ะ  Ingo Bildstein et al. (2013)  

เปนมาตรวัดที่ศึกษาถึงการจัดการความรู เพื่อการสนับสนุนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

และผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ 1) การจัดการความรู 

ของพนักงาน 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย และ 3) โครงสรางพื้นฐานทางสังคม ซึ่งเปนวิธีการ

เดียวกับที่ทางผู วิจัยใชในการศึกษา การพัฒนา รูปแบบที่ มีอิทธิพลตอการจัดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ ซึ่งก็คือ การจัดการความรูและจากการทบกวนวรรณกรรม พบวา การจัดการความรู

สงผลกระทบทางบวกกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของ 

การจัดการความรู ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบการรับรูที่มีอทิธิพลทางตรงกับการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management: CRM) จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด  

และสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.3 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

 

 

 



53 

 H2: กา ร รับ รู กา รจัดกา รค ว ามรู มีอิท ธิพ ลทา งต รงตอก า ร รับ รูก า ร จั ดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการความรูกับการรับรู

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

2.5 การมุงเนนการตลาด 

 2.5.1 ความหมายของการมุงเนนการตลาด 

  การมุงเนนการตลาด (Market Orientation: MOR) 

  ปจจุบันการมุงเนนการตลาด เปนอีกหนึ่งแนวความคิดที่ใชกันมาก โดยยึดหลัก

ความสําคัญที่จะชวยใหองคกรธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายทางการตลาด องคกรจะตอง

พิจารณากําหนดความตองการที่แทจริงของตลาดที่เปนเปาหมายได และตองปรับตัวเองใหสามารถ

สรางหรือสนองความพึงพอใจลูกคา โดยองคกรตองทราบถึงความตองการของลูกคา การรับรูลูกคา

ตามที่ลูกคาตองการ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานั้นจะเพิ่มใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงกวา 

คูแขงขันโดย ประกอบดวย การมุงเนนลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing)  

การแสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Deshpande & 

Webster (1989) ที่กลาวไววา สวนประกอบทางวัฒนธรรมขององคการ ไดแก ความเชื่อและคานยิม

ที่ใหความสําคัญกับลูกคาเปนสิ่งแรกในการวางแผนการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะทาํใหองคการ

ประสบความสําเร็จ โดยแนวคิดทางการตลาดไดรับการยอมรับวาเปนกลยุทธที่สามารถทําใหธุรกิจ

สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ  

ถาความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งประกอบดวย การแบงปนขอมูล การเก็บ

รวบรวมขอมูล การรับรูทางการตลาดและการตอบสนองความตองการลูกคา Nicole Tiedemann et 

al. (2009), Liem Viet Ngo (2010) 

 

 

 

 

 

 

การรับรูการจัดการความรู การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา นักวิจัยและนักวิชาการไดใหความหมาย หรือคําจํากัด

ความของคําวา การมุงเนนการตลาด 

 

ตารางที่ 2.7 ความหมายของการมุงเนนการตลาด 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการมุงเนนการตลาด 

Deshpande & Webster 

(1989) 

การมุงเนนการตลาด ประกอบดวย วัฒนธรรมองคกร ไดแก   

ความเชื่อและคานิยมที่ใหความสําคัญกับลูกคาเปนสิ่งแรกในการ

วางแผนการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะทําใหองคการประสบ

ผลสําเร็จ โดยมุงเนนการรับรูพฤติกรรมผูบริโภค สรางความ 

พึงพอใจใหกับลูกคา และ ตอบสนองความตองการลูกคา 

Nicole Tiedemann et al. 

(2009) 

ความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งประกอบดวย  

การแบงปนขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทางการตลาด การรับรู

พฤติกรรมผูบรโิภค และการตอบสนองความตองการลูกคา 

Gurjeet Kaur and R.D. 

Sharma (2009) 

การประเมินผล การเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูของลูกคาอยางเปน

ระบบเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ผานแผนการตลาด 

Liem Viet Ngo and 

Aron O’Cass (2010) 

วัฒนธรรมองคการที่ใหพนักงานมุงเนนการสรางคุณคาการเรียนรู 

การรับรู และการสรางความสัมพันธที่ดี โดยอาศัยกิจกรรมทาง

การตลาดใหกับลูกคา เพื่อนําไปสูผลการดําเนินงานที่ดี และความ

ไดเปรียบของธุรกิจ 

Silvia Martelo 

Landroguez et al. (2011) 

การเก็บขอมูลการตลาด การรับรูพฤติกรรมความตองการของ

ผูบริโภค การออกแบบการประสานงาน และการดําเนินการที่

เหมาะสม ของบริษัทที่ตอบสนองโดยใชกลยุทธกับโอกาสทางการ

ตลาด นําไปสูผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

Augustine A. Lado et al. 

(2011) 

กระบวนการเรียนรู  การรับรูจากการพัฒนาการตลาด โดยการ

แบงปนขอมูลทางการตลาดใหกับลูกคา เพื่อตอบสนองพรอม

นําเสนอสินคาและบริการที่สอดคลองกับความตองการและความ

พึงพอใจของลูกคา 

Geoffrey T. Stewart et 

al. (2012) 

การเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดลูกคา การรับรูความตองการ

ลูกคา และคูแขงขันอยางเปนระบบ โดยทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อ

นํามาพัฒนาความรูเกี่ยวกับตลาด และนํามาใชเปนแนวทางในการ

จัดทํากลยุทธองคการ 
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ตารางที่ 2.7 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของการมุงเนนการตลาด 

L.A. Cacciolatti and A. 

Fearne (2012) 

การกําหนดทิศทางตลาดโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง ภายในและ

ภายนอก ที่ใชในการปรับปรุง เพื่อความถูกตองและความแมนยําใน

การตัดสินใจดานการตลาดและสามารถตอบสนองความตองการ

ของสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

James W. Clark et al. 

(2013) 

การกําหนดทิศทางทางการตลาดโดยการเก็บรวบรวมขอมูล  

การเรียนรู การรับรูความตองการของลูกคา เพื่อตอบสนองความ

ตองการ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

L.A. Cacciolatti and A. 

Fearne (2013) 

การจัดการความสามารถของธุรกิจในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ความตองการและพัฒนาพนักงานแตละบุคคลใหมีค วามรู  

ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับลูกคาใหบรรลุเปาหมายตาม

ความตองการของลูกคา 

 

 การใหความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา การมุงเนนการตลาด ที่นักวิจัยและ

นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไวขางตน ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย  

หรือคําจํากัดความของคําวา การมุงเนนการตลาด หมายถึง การเก็บรวบรวม การรับรู ความตองการ

ความจําเปน ความคาดหวัง และความชอบของลูกคาและตลาด การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการ

มุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา สรางความ 

พึงพอใจใหกับลูกคา ความภักดี การรักษาลูกคาไว ตลอดจนนําไปสูการขยายตัวทางธุรกิจ  

และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจนความยั่งยืนขององคกร Deshpande & Webster (1989) 

 สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการมุงเนนการตลาด เปนแนวคิดที่เริ่มตั้งแตตนศตวรรษที่ 1950 

โดยเปนแนวคิดที่มาจากแนวคิดทางดานการตลาด (Marketing Concept) (Jaworski & Kohli, 1993) 

เปนปรัชญาพื้นฐานที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธการตลาดสมัยใหมที่นํามาประยุกต  

เพื่อปฏิบัติจริง (Narver & Slater, 1990) โดยมีกลุมนักวิจัยหรือนักทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับในเรื่อง 

การมุงเนนการตลาด ไดแก Kohli and Jaworski 1990 และ Narver and Slater, 1990 ที่กลาวไววา 

การมุงเนนการตลาด หมายถึง กิจกรรมขององคกร ในการสรางคานิยมที่เหนือกวาลูกคาปกติ  

ในการสราง การเผยแพร และตอบสนองทางการตลาด โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน ซึ่งการ

วัดผลการดําเนินงานนั้นไดมีสวนสําคัญ กับระบบการบริหารงาน สําหรับองคกรโดยใชมาตรวัด

เปนเครื่องมือติดตามประเมินความสําเร็จตามรอบเวลา ซึ่งมาตรวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นแตละองคกร

จะตองสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ ที่เช่ือมโยงทุกระดับตั้ง แตระดับปฏิบัติงาน ระดับฝายงานและ
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ระดับองคกร เพื่อใชผลลัพธจากการติดตามวัดผลมาดําเนินการ ทบทวนผลการปฏิบัติงานเทียบกับ

แผนงานหรือเปาหมาย ตลอดจนใชเทียบเคียงระหวางองคกรหรือผูเปนเลิศโดยเฉพาะการประเมิน

ผลสําเร็จขององคกรที่สะทอนถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว  

ซึ่งสอดคลองกับ Liem Viet Ngo and Aron O’Cass (2010), Augustine A. Lado et al. (2011), L.A. 

Cacciolatti and A. Fearne (2012) ที่กลาววา การมุงเนนการตลาด คือ การกําหนดทิศทางตลาด  

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก ที่ใชในการปรับปรุง เพื่อความถูกตองและ 

ความแมนยําในการตัดสินใจดานการตลาดและสามารถตอบสนองความตองการของสิ่งแวดลอม 

ที่ เปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว  โดยวัฒนธรรมองคกรใหพนักงา นมุ ง เนนการสรางคุณค า  

และความสัมพันธที่ดี โดยอาศัยกิจกรรมทางการตลาดใหกับลูกคา เพื่อนําไปสูผลการดําเนินงานที่ดี

ของธุรกิจ 

 Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009) ไดกลาววา การมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลตอการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยการมุงเนนทางการตลาดที่จะทําใหองคกรเติบโตและยั่งยืน 

จะประกอบดวย 3 ปจจัยดวยกัน 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูพฤติกรรมลูกคา เพื่อแนวทางการกําหนดกลยุทธ

แนวทางทางการตลาดขององคกร 

2) องคกรควรใชการตลาดสมัยใหม ใหสอดคลองกับนวัตกรรม ที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

3)  นักการตลาด สามารถเก็บรายละเอียด หรือ มุ งเนนการตลาดในชวงนั้น  

เพื่อสนองตอบความคาดหวังและความตองการของลูกคา 

 การมุงเนนการตลาด หมายถึง การประเมินผล การเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคาอยางเปน

ระบบ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งผานแผนการตลาด โดยมุงเนนลูกคากลุมเปาหมาย 

ตอบสนองความตองการ รักษาความสัมพันธ การมุงเนนการตลาดถือเปนสิ่งจําเปน ดวยเหตุผล  

3 ขอ ไดแก 

1) การมุงเนนการตลาด เปนกลยุทธในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยสรางความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา Deshpande & Webster 

(1989) 

2) ทิศทางการมุงเนนการตลาดมาจากผูบริหาร โดยไมไดมาจากการจัดการโครงสราง

องคกร โดยผูบริหารศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค หรือลูกคา โดยการศึกษาการรับรู

ทางดานการตลาดที่ผูบริโภค หรือลูกคารับรู 

3) ทิศทางการตลาดมุงเนนไปที่การตลาด นั่นหมายถึง ลูกคา โดยองคกรตองมีความรู

เก่ียวกับลูกคาและตลาดองคกรควรเสาะหาขอมูลลูกคาดานตางๆ รวมถึงการรับรูของลูกคาที่มีตอ

องคกร โดยองคกรกําหนดความตองการ ความจําเปน ความคาดหวัง และความชอบของลูกคา  
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และตลาด เพื่อใหม่ันใจวาผลิตภัณฑและบริการยังคงสอดคลองกับความตองการของลูกคา  

และสามารถสรางโอกาสใหมทางธุรกิจและที่สําคัญการสรางความสัมพันธกับลูกคาและความ 

พึงพอใจของลูกคา องคกรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับลูกคาและเพิ่มความ 

พึงพอใจและความภักดีของลูกคา Deshpande & Webster (1989), Nicole Tiedemann et al. (2009), 

Liem Viet Ngo & Aron O’Cass (2010), Silvia Martelo Landroguez et al. (2011), Augustine A. Lado 

et al. (2011), Geoffrey T. Stewart et al. (2011), L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2012) และ James 

W. Clark et al. (2013) 

 Liem Viet Ngo and Aron O’Cass (2010) ไดกลาวไววา การมุงเนนการตลาดกับการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีความสัมพันธ โดยการมุงเนนการตลาดเปนการสรางขอเสนอท่ีเหนือกวา 

เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและพึงพอใจ โดยแนวคิดการเพิ่มคุณคาและการสรางมูลคา  

ไมเพียงมุงเนนการตลาดอยางเดียว ยังตองมุงเนนลูกคาควบคูกันไป โดยมองลูกคาเปนศูนยกลาง 

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและรักษาลูกคา 

 โดยกระบวนการสรางมูลคา ประกอบดวยกระบวนการทั้งหมด 3 รูปแบบ 

1) การสรางมูลคาใหกับลูกคาควบคูการสรางมูลคาทางการตลาด 

2) การสรางมูลคาจากการเสนอขาย 

3) การสรางมูลคาจากการใชงาน 

 กระบวนการสรางเริ่มจากการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ ซึ่งไดจากการเรียนรูพฤติกรรม

ผูบริโภคควบคูกับการรับรูของผูบริโภค ในการนําเสนอสินคาและบริการใหกับลูกคาและอาศัย 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเขามาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกคา รักษาความสัมพันธ  

เพื่อผลประโยชนขององคกร Deshpande & Webster (1989) 

 Silvia Martelo Landroguez et al. (2011) ไดกลาวไววา การมุงเนนการตลาด ถือเปนกลยุทธ 

ที่ใชในการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเหนือกวาความคาดหวังที่ลูกคาตองการ ปจจุบัน 

อนาคต และสรางความจงรักภักดี โดยอาศัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ในการเก็บขอมูล

การตลาด การรับรูพฤติกรรมความตองการผูบริโภค หรือลูกคา ในการออกแบบการประสานงาน 

และการดําเนินการที่เหมาะสมของบริษัทที่ตอบสนอง โดยใชกลยุทธกับโอกาสทางการตลาด 

นําไปสูผลการดําเนินงานทางธุรกิจและเพื่อโอกาสทางธุรกิจ Deshpande & Webster (1989), Gurjeet 

Kaur and R.D. Sharma (2009), Nicole Tiedemann et al. (2009), Liem Viet Ngo & Aron O’Cass 

(2010), Silvia Martelo Landroguez et al. (2011), Augustine A. Lado et al. (2011), Geoffrey T. 

Stewart et al. (2011), L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2012) และ James W. Clark et al. (2013) 
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  ความสามารถหลัก 

  Note: Arrows in the model reflect not only propositions but also knowledge flows 

  Source: Own elaboration 
 

ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงการศึกษาการสรางมูลคาเพื่อตอบสนองความลูกคา 

ที่มา: Silvia Martelo Landroguez et al. (2011) 

 

 Geoffrey T. Stewart et al. (2012) ไดกลาวเก่ียวกับการมุงเนนการตลาดกับการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพวา ประสิทธิภาพการทํางานขององคกรที่ดี เกิดจากการวางรากฐานขององคกร 

ควบคูกับการที่ผูบริหารวางรูปแบบกลยุทธ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูรายละเอียดลูกคา

และคูแขงขันอยางเปนระบบ ซึ่งองคกรจะตองมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทําการวิเคราะห

ขอมูล และนํามาพัฒนาความรูเก่ียวกับตลาด และนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําวางแนวทาง 

กลยุทธองคการ โดยแบงออกเปน กลยุทธระยะสั้นและกลยุทธระยะยาว เพราะฉะนั้นการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ยอมมีบทบาทในการบริหารการจัดการลูกคา ซึ่งควบคูกับกระบวนการ 

ทางการตลาด เพราะในลูกคาแตละรายความตองการยอมไมเหมือนกัน องคกรตองสามารถ

ตอบสนองความตองการใหชัดเจน ถูกจุด ตรงกับกลุมเปาหมาย Deshpande & Webster (1989), 

Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009), Nicole Tiedemann et al. (2009), Liem Viet Ngo & Aron 

O’Cass (2010), Silvia Martelo Landroguez et al. (2011), Augustine A. Lado et al. (2011), L.A. 

Cacciolatti and A. Fearne (2012) และ James W. Clark et al. (2013) 

การกําหนดเปาหมาย

ทางการตลาด 

การจัดการความรู 

การจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

 

มูลคาลูกคา 

 

2b 

2a 

2c 
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 ในการวางแผนกลยุทธ การมุงเนนการตลาด ควรพิจารณาความสัมพันธ ดานการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รวมกับ 

1) กลยุทธระยะยาวในการวางแผน โดยดูจากกลุมเปาหมายสวนใหญและกลุมเปาหมาย 

ในอนาคตควบคูกันไป Deshpande & Webster (1989) และ James W. Clark et al. (2013) 

2) ผูบริหารควรเนนการมองการณไกล โดยยึดแผนกลยุทธในระยะยาว ควบคูกับการ

ปรับเปล่ียนในชวงเวลาที่เกิดขึ้น Nicole Tiedemann et al. (2009) 

3) การปรับเปล่ียนกลยุทธการตลาดอยางสมํ่าเสมอใหทันตอเหตุการณ 

 L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2012) ไดกลาวเกี่ยวกับการมุงเนนการตลาดและการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถือเปนกลยุทธ หรือยุทธวิธีที่เกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูล การรับรู

พฤติกรรมของลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดยดูจากสภาพแวดลอมที่สามารถนํามาใชในการ

วิเคราะหคําตอบ ความถูกตอง แมนยํา ลดความไมแนนอนในกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อชวยให

ผูบริหาร หรือองคกรสามารถตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็ว โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ถือเปนอกีหนึ่งกลยุทธ ที่ชวยใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี กลับมาใชบริการและบอกตอ 

 James W. Clark et al. (2013) กลาวไววา การมุงเนนการตลาด มีความสัมพันธกับการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยผูบริหารจะทําการวางกลยุทธ เพื่อใหพนักงานแตละแผนก  

โดยนําการจัดการดานเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขามสายงาน เพื่อใหเกิดการ

ผสานกัน เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดอันเกิดกับลูกคา พรอมทั้งตอบสนองความตองการ 

ของลูกคา Deshpande & Webster (1989) โดยการวัดของธุรกิจ กับการมุงเนนการตลาดของ James 

W. Clark et al. (2013) กลาวไวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ธุรกิจควรกําหนดวัตถุประสงค ของการมุงเนนทางดานการตลาด ควบคูกับการ

มุงเนนทางดานการรับรูลูกคา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกคา Deshpande & Webster (1989) 

2) ธุรกิจควรตรวจสอบระดับการวางแนวทางในการใหบริการลูกคา 

3) ธุรกิจควรมีการสื่อสารขอมูล ระหวางของธุรกิจกับลูกคาและมีระบบการจัดการที่ดี 

เพื่อใหสามารถแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน 

4) กลยุทธทางการตลาด ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานของธุรกิจ จะมาจากผูบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทางขององคกร โดยกลยุทธ 

ทางการตลาด ตองสามารถเขาใจ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางการรับรู 

ที่ลูกคาจะไดรับนํามาสูผลการดําเนินงานของธรุกิจ 

5) ธุรกิจควรมีระบบการการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ที่สามารถตรวจสอบความ

พึงพอใจการรับรูของลูกคาไดอยางรวดเร็วและบอยครั้ง เพื่อที่สามารถตอบสนองความตองการ 

และความพึงพอใจใหลูกคาเกิดความประทับใจในสินคาและบริการ นํามาสูการซื้อซ้ํา กลับมาใช

บริการและบอกตอ 
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6) ธุรกิจควรมีมาตรฐานในการใหบริการลูกคา โดยอาจแบงเปน การจําแนกการใช 

บริการแตละครั้ง หรือรายไดที่ลูกคาจายใหกับธุรกิจ เพื่อที่สามารถแบงเกรดลูกคาตามความสําคัญ 

ในการใหการบริการ Deshpande & Webster (1989) 

7) ธุรกิจควรเนนลูกคาหลักในการใหบริการ โดยมุงเนนการตลาดและการแขงขัน

รองลงมาใหบริการ Day & Van den Bulte. (2002) 

8) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถือเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจการใหบริการ  

Day & Van den Bulte. (2002) 

9) ธุรกิจควรมีการตรวจสอบลูกคาอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหทราบถึง ความพึงพอใจ 

ที่ลูกคาไดรับ เพื่อเปนการประเมินในเรื่องคุณภาพและการบริการของธุรกิจ หรือสินคา และเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10) ธุรกิจ ตองเปดเผยขอมูลที่ไดจากระบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพใหกับ

พนักงานทุกระดับช้ัน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับธุรกิจ Day & Van den 

Bulte. (2002) 

 L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2013) ไดกลาวไววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

จําเปนอยางมากที่ผูบริหารจะนํามาใชในการดําเนินการ หรือวางแผน กําหนดกลยุทธ ในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพตองสงเสริมธุรกิจในการเก็บรวบรวมขอมูล การรับรู

พฤติกรรมของลูกคา โดยเก็บจากสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก เชน แนวโนมเศรษฐกิจ สังคม 

ขอมูลจาก ผูผลิต ซัพพลายเออร ผูบริโภค ลูกคา ปรับปรุงความถูกตอง แมนยํา เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหารและพัฒนาพนักงานแตละบุคคลใหมีความรู ความสามารถ ในการจัดการ

เก่ียวกับลูกคาใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา โดยการมุงเนนการตลาด มีสวนในการ

สรางมูลคาและการเติบโตทางธุรกิจ โดยสิ่งที่องคกรจะขาดหลักๆ จะประกอบดวย ความเชี่ยวชาญ

ของพนักงาน หรือบุคลากรในการทํางาน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินการธุรกิจ ทรัพยากรที่

มีอยูอยางจํ ากัด ไมวาจะ เปนเทคโนโลยี  ความลาสมัย ไมทันตอเหตุการณและ กํา ลังคน  

หรือพนักงานไมเพียงพอ หรือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ หรือไดไมเทากับ

ความคาดหวังของลูกคาตองการ Day & Van den Bulte. (2002), Deshpande & Webster (1989) 

 Moustafa Battor and Mohamed Battour (2013)  ได กล า ว ไ ว ว า  กา รมุ ง เ นนก า รตล า ด  

มีความสัมพันธกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเปนอยางมาก โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ลูกคา การรับรูลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองแมนยํา เพื่อสราง

ความสัมพันธในระยะยาวนานกับลูกคา โดยจากภาพประกอบที่ 2.4 แสดงใหเห็น การจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงาน ซึ่งผลการดําเนินงานสงตอการเรียนรู การมุงเนน

การตลาด เพื่อนําเอามาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ นํามาสูการยั่งยืนของธรุกิจ 
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ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงการศึกษาความสัมพันธการมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและผลการดําเนินงานขององคกร 

ที่มา: Moustafa Battor and Mohamed Battour (2013) 

 

 นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา การมุงเนนการตลาด ถือเปนทิศทาง

การตลาดที่พบมากที่สุดสําหรับการตลาดสมัยใหม โดยเก่ียวของกับการคนหา ภาพรวม การตลาด 

ของคูแขงขันและผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ 

ของลูกคา ซึ่งองคกรจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกันและทําใหถึงจุดมุงหมาย ซึ่งสําหรับ

องคกร ยังสามารถชวยทําใหธุรกิจหลายธุรกิจไมวาจะเปน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจสถานการศึกษา 

ธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ธุรกิจการซื้อขายชองทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจโรงพยาบาล 

ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานที่ดี 

เปนตน ตัวอยาง เชน งานวิจัยของ T. Ramayah et al. (2011) เปนตน เนื่องจากการมุงเนนการตลาด

เปนแหลงของความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ Morgan et al. (2009) และมีผลกระทบ 

ตอการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ โดยการมุงเนนการตลาดเปนแนวคิดที่มีแนวทาง 

ในการมุงเนนการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสามารถทําใหลูกคา 

มีความพึงพอใจสูงสุดและนําไปสูการมีผลการดําเนินงานของธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น Jaworski & 

Kohli (1993), Deshpande & Webster (1989), Wu. (2003) และ Silvia Martelo Landroguez et al. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกําหนด

เปาหมาย  

การเรียนรูการรับรู 

 

การจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ 

ผลการ

ดําเนินงาน H3 H1 

H2 
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ตารางที่ 2.8 ตัวแปรการมุงเนนการตลาดกับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและ 

 แหลงอางองิ 
 

อางอิง 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 
การมุงเนนลูกคา กลยุทธการตลาด 

การปฏิบัติงาน การดําเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ 

Deshpande & Webster 

(1989) 

   

Gurjeet Kaur and R.D. 

Sharma (2009) 

   

Nicole Tiedemann et al. 

(2009) 

   

Liem Viet Ngo & Aron 

O’Cass (2010) 

   

Silvia Martelo 

Landroguez et al. 

(2011) 

   

Augustine A. Lado et 

al. (2011) 

   

T. Ramayah et al. 

(2011) 

   

Geoffrey T. Stewart et 

al. (2011) 

   

L.A. Cacciolatti and A. 

Fearne (2012) 

   

James W. Clark et al. 

(2013) 

   

Moustafa Battor et al. 

(2013) 
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 2.5.2 การวัดการมุงเนนการตลาด 

  การวัดการมุงเนนการตลาด ผูวิจัยใชมาตรวัดการมุงเนนการตลาดจากงานวิจัยของ 

Deshpande & Webster (1989) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009), 

Nicole Tiedemann et al. (2009), Liem Viet Ngo & Aron O’Cass (2010), Silvia Martelo Landroguez 

et al. (2011), Augustine A. Lado et al. (2011), Geoffrey T. Stewart et al. (2011), L.A. Cacciolatti 

and A. Fearne (2012) แ ละ  James W. Clark et al. (2013) เ ป นมา ต รวัดที่ ศึ ก ษา ถึ งก าร มุ ง เ น น 

กา รตล าดเพื่ อการ ส นับสนุนก ารจัดการ ลูกค า เชิ งสั มพันธภ าพแ ละผ ล การ ดํา เ นิ นง า น 

ของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบดวยกัน 1) การมุงเนนลูกคา 2) กลยุทธการตลาด  

และ 3) การปฏิบัติงานการดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวิธีการเดียวกับที่ทางผูวิจัยใช 

ในการศึกษา การพัฒนารูปแบบความสามารถ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ซึ่งก็คือ การมุงเนนการตลาดและจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การมุงเนนการตลาดที่ มี

อิทธิพลกระทบทางบวกกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของ 

การรับรูการมุง เนนการตลาด ซึ่ง เปนการพัฒนารูปแบบการรับรูที่ มีอิทธิพลทางตรงกับ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management: CRM)  

จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.4 แสดงแบบจําลอง

ความสัมพันธระหวางการรับรูการมุงเนนการตลาดกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพนัธภาพ 

 H3: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูการมุงเนนการตลาดกับการรับรู 

 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรูการมุงเนนการตลาด การรับรูการจัดการลกูคาเชงิสัมพันธภาพ 

 



64 

2.6 ผลการดําเนินงานขององคกร 

 2.6.1 อิทธิพลของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Organizational 

Performance: OP) 

ซึ่ งจ า ก กา ร ท บทว นว ร ร ณ กร ร มเ ก่ี ย ว กั บค วา มส า มาร ถ กา ร จัด กา ร ลู ก ค า 

เชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ พบวา อิทธิพลของความสามารถในการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ หรือ Organizational Performance (OP) ซึ่งพบวา การรับรูของผูบริโภค  

หรือลูกคา ตอผลการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 3 สวน ซึ่งประกอบดวย 1) ผลการ

ดําเนินงานทางดานการเงิน ซึ่งสงผลตอรายได สภาพคลองทางการเงินที่มีเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือ กําไร

ซึ่งบริษัท หรือองคกรไมสามารถปฏิเสธไดวาไมสําคัญ และยังนํามาสู 2) ผลการดําเนินงานทาง 

ดานการตลาด โดยสามารถทําใหทางดานการตลาดดีขึ้น สงผลตอการดําเนินงานทางดานธุรกิจ  

การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ยอดขาย โดยเนนในเรื่องของความสามารถในการสรางความ 

พึงพอใจใหกับลูกคา ความนาเช่ือถือ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น สรางความ

จงรักภักดีใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดยอดขายและกําไรในที่สุด ผูบริหารตองดําเนินการวัดผล 

การดําเนินงานใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับปจจัยเวลา คุณภาพ และการใหบริการ 

และ 3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งวัดไดจากการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน 

ซึ่งระบุอยูในแผนการดําเนินงานขององคกร Kim et al., (2003) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Bas¸ar O ¨ 

ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), 

H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) นอกเหนือจากการวัด

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพทั้ง 3 สวน ยังมีวิธีการวดัโดยองคกรบางแหงเอามาใช

ความสามารถการวัดคาดัชนีการวัดความสําเร็จแบบสมดุลของ Kaplan & Norton. (1992) ซึ่งได

กลาวถึงวิธีการวัดผลความสําเร็จขององคกรไดแก BSC: “The Balanced  Scorecard as a Strategic 

Management  System” คือ ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล โดยเริ่มจากวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ

ขององคกรไปสูการวัดผลความสําเร็จที่กําหนด โดยการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวัดกลยุทธ

ขององคกรและระบบการจัดการ โดยในการวัดผลสําเร็จขององคกรจะมี 2 มิติทั้งวัตถุประสงค 

ดานการเงินและไมใชการเงินที่สมดุลกัน ซึ่งจะพิจารณาได 4 มุมมอง คือ 

1) มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) 

2) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) 

3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 

4) มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

 แนวคิดดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) เปนแนวคิดที่ถูกริเริ่ม

และถูกพัฒนาในป 1990 โดย Professor Robert Kaplan & Dr. David Norton, (Kim et al., (2003), 

Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011), 
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Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 

Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. 

Lam et al. (2014) แ ล ะ  Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) ซึ่ งไ ด มีกา ร ศึกษ า แ ล ะ 

สํารวจเก่ียวกับสาเหตุของการที่ตลาดหุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบกับปญหาวิกฤติ  

เมื่อป ค.ศ. 1987 โดยผลการศึกษา พบวา องคกรสวนใหญในอเมริกานิยมใชแตตัวบงชี้ทาง 

ดานการเงินเปนหลัก แตภายใตการแขงขันในยุคปจจุบันผูบริหารเริ่ม พบวา การที่องคกรจะประสบ

ความสําเร็จและอยูรอดภายใตภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางดานการเงิน 

เพียงอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจากตัวช้ีวัดทางดานการเงินมีขอจํากัดหลายประการ  

การวัดผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน (Non-Financial Perspectives) เชน ความรู  ชื่อเสียง 

ภาพพจนขององคกร ความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงความสามารถ 

ทางนวัตกรรม หรือทางดานเทคโนโลยี ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่ไมสามารถจับตองไดทั้งสิ้น  

ไม เพียงแค น้ีที่ขอจํากัดของของตัว ช้ีวัดทางการเ งินยังรวมถึงเหตุการณที่ เ กิดขึ้นในอดีต  

หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นมาแลว แตไมไดบอกถึงปญหา หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต 

ซึ่งตัวชี้วัดทางการเงินจะสิ้นสุดลงเมื่อเหตุการณดังกลาวไดสิ้นสุดลงระยะเวลาหนึ่ง เชนวันสิ้นป 

หรือการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน ซึ่งจะทําใหทราบถึงตัวชี้วัดทางการเงินได Kaplan & Norton 

จึงไดนําเสนอแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานที่องคการควรพิจารณาตัวชี้วัด 4 มุมมอง คือ  

มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) มุมมอง 

ดานกระบวนการภายใน ( Internal Business Perspective)  และมุมมองดานการ เรียนรู  และ 

การเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) ตอมา Kaplan & Norton ไดเขียนบทความ 

เรื่อง “The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance” และไดมีการตีพิมพในวารสาร 

Harvard Business Review ในป ค.ศ. 1992 โดยนําเสนอแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานของ

องคการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน โดยไมเพียงแตวัดผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน (Financial Perspectives) เทานั้น แตยังครอบคลุมการวัดผลการดําเนินงานที่ไมใช

การเงิน (Non-Financial Perspectives) จากนั้นเปนตนมา แนวคิดดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล  

จึงเปนที่นิยมและใชกันอยางแพรหลายในธุรกิจตางๆ และเปนเครื่องมือที่ประสบความสําเร็จในการ

วัดผลการดําเนินงาน Kim et al., (2003), Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. 

(2011), Pennie Frow et al (2011), Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), 

Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos 

Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 
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 Kaplan & Norton. (1992) เสนอแนวคิดพื้นฐานของดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล 

ที่กระชับและครอบคลุม ซึ่งแสดงองคประกอบขององคกร 4 มุมมอง คือ 

1) มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) เปนมุมมองที่จะตองตอบคําถามวา 

“เพื่อใหบรรลุความสําเร็จดานการเงินเราจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางไร” ตัวชี้วัดท่ีนิยมใชของมุมมอง

ดานการเงิน เชน ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment: ROI) อัตราผลตอบแทน 

ตอสินทรัพยรวม เปนดัชนีที่ใชวัดศักยภาพของกิจการในการทํากําไรการลงทุนตอสินทรัพยรวม 

มูลคาผูถือหุน (Shareholder Value) ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)ในสภาวะของตลาด

ที่มีการแขงขันสูง การวัดคาความสามารถในการดําเนินการของธุรกิจจึงเปนสิ่งที่จําเปน การเพิ่มขึ้น

ของรายได (Revenue Growth) ตนทุนตอหนวยผลผลิต (Cost per Unit) มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

(Economic Value Added) เปนตน Kaplan & Norton (1992), Kaplan & Norton (2001), Kaplan & 

Norton (2004), Kim et al., (2003), Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), 

Pennie Frow et al (2011), Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan 

Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos 

Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

2) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) เปนมุมมองที่จะตอบคําถามวา เพื่อให

บรรลุเปาหมายขององคกรจะตองเปนอยางไร “ในสายตาลูกคามองเราอยางไร” โดยธุรกิจจะตอง

สามารถนําเสนอคุณคาที่ ลูกคาเปาหมายตองการ (Value proposition) และตัววัดผลมุมมอง 

ดานลูกคาจะตองมีการคัดเลือกเปนอยางดี เพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอธุรกิจ ตัววัด 

ที่สําคัญของมุมมองดานลูกคา เชน จุดมุงหมายขององคกรนอกเหนือจาการทํากําไรใหกับผูถือหุน

แลวสิ่งสําคัญ คือ การสรางความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) การประเมินความ 

พึงพอใจของลูกคา การจัดการดานคุณภาพเพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ การเพิ่มขึ้นของ 

ลูกคาใหม (Customer Acquisition) ตองสรางฐานลูกคาใหมใหมั่นคง การหาลูกคาใหมเปนเปาหมาย

ที่สําคัญในชวงการออกผลิตภัณฑใหม โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทที่เพิ่งกอตั้ง การหา

ลูกคาใหมและการักษาลูกคาไวมีความสําคัญเทาๆ กัน การรักษาลูกคาเกา (Customer Retention) 

บริษัทที่มีการบริหารการจัดการที่ดีจะสามารถลดระดับขนาดลูกคาท่ีมีความสําคัญกับบริษัทจริงๆ 

Day & Van den Bulte. (2002) ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคา (Customer Profitability)  

เปนศิลปะในการสรางและการรักษาลูกคาที่ไดใหกําไร เปนตน Kaplan & Norton (1992), Kaplan & 

Norton (1996), Kaplan & Norton (2001), Kaplan & Norton (2004), Kim et al., (2003) , Bas¸ar O¨ 

ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011), Mamoun N. 

Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. 

(2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. Lam et al. 

(2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 
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3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective) เปนมุมมองที่จะ

ตอบคําถามวา “เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจธุรกิจตองมีการพิจารณาวาอยางไร คือ กระบวนการ

ภายในที่สําคัญ ซึ่งเปนกระบวนการวัดที่ดูถึงความสมบูรณของกระบวนการทํางานภายในองคกร 

เปนกระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเสนอคุณคา ท่ีจะชวยทําใหธุรกิจสามารถ

บรรลุความตองการของลูกคา” โดยกระบวนการที่สําคัญภายในของธุรกิจนั้น จะทําใหธุรกิจ

สามารถนําสงคุณคาท่ีลูกคากลุมเปาหมายตองการ และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูถือหุน

เก่ียวกับผลตอบแทนทางการเงิน เชน คาใชจายในการบริหาร เวลาที่ใชในการผลิต การสงสินคา 

ตรงเวลา เวลาเฉล่ียในการตัดสินใจ เวลาที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ คาใชจายในการบริหาร 

คุณภาพ ตนทุน เปนตน Kaplan & Norton (1992), Kaplan & Norton (1996), Kaplan & Norton (2001), 

Kaplan & Norton (2004), Kim et al., (2003) 

4) มุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

เปนการวัดองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ 3 มุมมองที่กลาวมาขางตน เปนการลงทุนเพื่ออนาคต 

และเปนประโยชนท่ีระยะยาวแกองคกร มากกวาการเนนผลเฉพาะหนา ท่ีจะตอบคําถามวา  

“เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของธุรกิจ ธุรกิจสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาเพื่อสรางคุณคาอยางตอเนื่อง

ไดอยางไร” การที่ธุรกิจจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใตมุมมองทางดานการเงิน ดานการรับรู

ลูกคาและดานกระบวนการภายในนั้น ธุรกิจจะตองมีการมุงเนนการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน 3 ดานหลัก 

ไดแก 1) ความสามารถของพนักงาน ตัววัด ไดแก การสรางความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการ

หมุนเวียนเขาออกของพนักงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล เชน การฝกอบรมพนักงาน ทักษะของ

พนักงานและความรูของพนักงาน 2) ความสามารถของระบบขอมูลขาวสาร ตัววัด ไดแก   

ความทันสมัยของขอมูล (วัดที่เวลาในการใหขอมูล) และความถูกตองของขอมูล และ 3) บรรยากาศ

ที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน ตัววัด ไดแก วัฒนธรรมองคกร ภาวะความเปนผูนํา แรงจูงใจในการ

ทํางานและโครงสรางขององคกร เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสามารถกระตุนใหพนักงาน 

ในองคกรทุมเทความพยายามใหกับองคกร นํามาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On 

Investment: ROI) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม เปนดัชนีที่ใชวัดศักยภาพของกิจการในการ

ทํากําไรการลงทุนตอสินทรัพยรวม มูลคาผูถือหุน (Shareholder Value) ความสามารถในการ 

ทํากําไร (Profitability) ในสภาวะของตลาดที่มีการแขงขันสูง การวัดคาความสามารถในการ

ดําเนินการของธุรกิจจึงเปนสิ่งที่จําเปน การเพิ่มขึ้นของรายได (Revenue Growth) ตนทุนตอหนวย

ผลผลิต (Cost per Unit) มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added) Kaplan & Norton (1992), 

Kaplan & Norton (1996), Kaplan & Norton (2001), Kaplan & Norton (2004), Kim et al., (2003) , 

Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011), 

Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 
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Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. 

Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 2.6.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมระหวางการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีมีอิทธิพล 

ตอการดําเนินงาน 3 สวน ซึ่งประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด และผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม Kim et al., (2003) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 

Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) แ ละ  Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014)  

ที่กลาววา จากการศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความสามารถการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจจํานวนมาก เชน งานวิจัยของ Day & Van den Bulte. 

(2002) ที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ดีกับความไดเปรียบทางการแขงขันและ

ผลการดาํเนินงาน ผลการศึกษา พบวา ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 1) การมุงเนน

ลูกคา เปนศูนยกลาง (Customer Centric)  ถือวาเปนสวนสําคัญอยางมากของแตละองคกร  

ซึ่งแสดงถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในระยะยาว หมายถึง การที่องคกรใหลูกคา

เปนศูนยกลางของการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ หรือการบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา

เฉพาะกลุมใหมากขึ้น วิเคราะหทําความเขาใจกับพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการคัดสรรลูกคาที่มีมูลคา

คุณคาสูงสุด ซึ่งองคกรไมสามารถใหความสําคัญระหวางลูกคาเทากันได ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการ

จัดความสัมพันธระหวางลูกคาและเนนความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูของลูกคา 

การรักษาลูกคาเปนสิ่งที่องคการ จะตองใหความสนใจอยางมาก การดูแลเอาใจใสในความแตกตาง

ของลูกคาแตละราย เพื่อความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ H.Y. Lam et al. 

(2014), Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 2) รูปแบบ

ธุรกิจ (Business Model) หมายถึง แนวทางที่หนวยงานบริหารใชในการที่จะกําหนดความสามารถ 

ในการแขงขันและการดําเนินกิจกรรม ควบคูกับกระบวนการในการผลิต สินคา หรือ บริการ รวมถึง 

การควบคุม โดยเช่ือมตอการจัดการลูกคาสัมพันธ เพื่อใชในการกําหนดรูปแบบการนําเสนอสินคา 

และการบริหาร เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดและโครงสรางตนทุนที่ทําใหเกิดกําไรที่นาพอใจ รวมไปถึง

สามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตสินคาและบริการนั้นไดอยางนาพอใจ  

การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการใหลูกคา 

อยางตอเนื่อง การรักษาลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาและสรางความสัมพันธ

อันดีตอองคกร โดยใหไดรับประโยชนทั้งสองฝาย ทั้งตอตัวลูกคาและองคกร (Win-Win Strategy) 

อยางตอเนื่องเปนระยะยาวนาน ซึ่งการจัดการลูกคาสัมพันธถือเปนกลยุทธหลักที่สําคัญ ที่จะทําให

องคกรประสบความสําเร ็จ Day & Van den Bulte. (2002) 3) สารสนเทศลูกคาในการสราง
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ความสัมพันธ (Customer Information) การจัดเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา การรับรูพฤติกรรม

ความตองการลูกคา สําหรับสารสนเทศลูกคาแบงออกเปนหลายประเภท ไมวาจะเปน ลูกคาบุคคล 

ลูกคาธุรกิจ และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งความสําเร็จของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพขึ้นอยู

กับวิธีในการจัดการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและการแปลงขอมูลเก่ียวกับลูกคาใหกลายเปน

ความรู เพื่อสามารถนําไปใชในการเปล่ียนวิธีการในการปฏิบัติกับลูกคา โดยความสามารถในการ

จัดการขอมูลเก่ียวกับลูกคา เปนการใชประโยชนจากโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ Day & Van den Bulte. (2002) โดยผลการดําเนินงานขององคกร เปนสวนประกอบ

ที่สําคัญ 

 

ตารางที่ 2.9 ความหมายของผลการดําเนินงานขององคกร 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของผลการดําเนินงานขององคกร 

Kim et al., (2003) การบูรณาการรวมกันระ หวางการ จัดการทรัพยากร มนุษย  

กระบวนการและเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธกันและเชื่อมโยงกัน 

เพื่อการเขาใจและคุณคาที่ดีใหกับลูกคา นําสูผลการดําเนินงานของ

องคกรที่ดี 

Bas¸ar O ¨ ztays et al. 

(2011) 

เครื่องมือที่วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ ไมวาจะ

ระหวางบริษัทกับบริษัท หรือบริษัทกับลูกคา โดยเปนการสราง

ความสัมพนัธอนัดีระหวางองคกรกับลูกคา เพื่อผลการดําเนินงาน 

Mohammad Ali Shafia 

et al. (2011) 

กระบวนการในการประเมินผลประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

ขององคการ โดยเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยองคการตองกําหนด

กลยุทธการตลาด เพื่อใชในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา  

โดยมุ ง เนนประสิทธิภาพและประสิท ธิผล นํ ามาซึ่งผลกา ร

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่องคกรจะตอง

ตระหนัก และใหความสําคัญ 

Pennie Frow et al. 

(2011) 

ผลของกระบวนการจัดการลูกคา การรับรู และ การจัดการลูกคา

สัมพนัธ โดยอาศัยกลยุทธ จริยธรรม คานิยม และวฒันธรรม ในการ

ดําเนินงาน 
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ตารางที่ 2.9 (ตอ) 
 

นักวิจยัและนักวิชาการ ความหมายของผลการดําเนินงานขององคกร 

Mamoun N. et al. (2011) กลยุทธการจัดการประสานงาน และ การบูรณาการ เพื่อสะทอนให

เห็นถึงทิศทางของลูกคา การรับรูของลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ 

โดยพัฒนาทักษะดานการฝกอบรมเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคา นํามาซึ่งประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งสงผลตอ

กระบวนการจัดการลูกคาสัมพันธ 

Paul Harrigan et al. 

(2012) 

ผลของกระบวนการจัดการรวมกันระหวางองคการและบุคคลใน

องคการ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคการ 

Molan Kim et al. (2012) การจัดการลูกคาสัมพันธที่ มีประสิทธิภาพ องคกรควรสราง

วัฒนธรรมลูกคาเปนศูนยกลาง โดยวิเคราะห สงขอมูล การรับรู

ลูกคา และชวงเวลา นํามาซึ่งผลการดําเนินงาน 

Majidul Islam et al. 

(2012) 

ผลของการดําเนินการขององคการ ประกอบดวย ดานการตลาด 

และการขาย โดยการสรางมูลคา คุณคาใหกับลูกคา ตอบสนอง 

รักษา สงมอบ การรับรู เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี สงผลตอ

องคการ และผูถือหุน 

Abdul alem Mohammad 

et al. (2013) 

วัตถุประสงคของธุรกิจ คือการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ธุรกิจควรมีกลยุทธ ระบบตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการ การ

บริการหลังการขาย ซึ่งธุรกิจจะไดเปรียบคูแขงก็ตอเมื่อลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ นําสูผลของการดําเนินงานที่ดี 

Christos Sarmaniotis et 

al. (2013) 

ผลของการดําเนินงานขององคการที่ประสบความสําเร็จ คือ ผล

ประกอบการ กําไรของบริษัท โดยการรับรูของพฤติกรรมผูบริโภค 

หรือลูกคา 

 

 การใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา ผลการดําเนินงานขององคกร ที่นักวิจัยและ

นักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไวขางตน ซึ่งอาจมีความหมายแตกตางกันในเนื้อหารายละเอียด

บางสวน แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลองใกลเคียงกัน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

จึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา ผลการดําเนินงานขององคกร หมายถึง  

ผลของกระบวนการจัดการลูกคา การรับรูพฤติกรรมผูบริโภค ลูกคา และการจัดการลูกคาสัมพันธ 

โดยอาศัยกลยุทธ จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรม ซึ่งจะตองมีระบบตรวจสอบ ประเมินผลการ
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ดําเนินการ การบริการหลังการขาย ซึ่งธุรกิจจะไดเปรียบคูแขงก็ตอเม่ือลูกคาเกิดความพึงพอใจ  

นําสูผลของการดําเนินงานที่ดี 

 จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแนวคิดการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ พบวา ที่ผานมานั้นธุรกิจสวนใหญนิยมใชการวัดผลการดําเนินงาน ทั้งหมด 3 แบบ 

คือ การวัดผลทางการเงิน การวัดผลทางการตลาด และการวัดผลทางดานสิ่งแวดลอม เปนตัววัดผล

ความสําเร็จของการนําแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เชน การวัดผลทางการเงิน ดวยการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ เชน ผลตอบแทนจากการลงทุนและความสามารถในการ

ทํากําไรจากลูกคาแตละราย ในสวนการวัดผลทางการตลาดโดยดูจากลูกคา เนนเรื่องการสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคาและการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ผูบริหารตองดําเนินการ

วัดผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับปจจัยเวลา คุณภาพการ

ใหบริการ Bas¸ar O¨ ztays¸i et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Majidul Islam et al. 

(2012), Abdul alem Mohammad et al. (2013), Christos Sarmaniotis et al. (2013) สอดคลองกับ Kim 

et al. (2003) ที่กลาววา การบูรณาการรวมกันระหวางกระบวนการขั้นตอน การจัดการทรัพยากร

มนุษยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันและเช่ือมโยงตอกัน เพื่อการเขาใจและ

คุณคาที่ดีใหกับลูกคา นําสูผลการดําเนินงานขององคกรที่ดี Battor & Battor. (2010) กลาววา 

วรรณกรรมที่ผานมาเก่ียวกับการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจสวนใหญดําเนินการวัดผลการ

ดําเนินงาน 3 มิติ คือ มิติการวัดผลการดําเนินงานทางดานการตลาด มิติการวัดผลการดําเนินงาน

ทางดานการเงิน และมิติการวัดผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Day & 

Van den Bulte. (2002), Kim et al., (2003), Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012) 

เปนตน ตอมาการศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงานไดมีการพฒันาไปสูการนําเอาแนวคิดดัชนี

วัดความสําเร็จแบบสมดุลตามแนวคิดของ Kaplan & Norton. (1990) มาใชเปนแนวทางพื้นฐาน 

ในการศึกษาเก่ียวกับการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ ตัวอยาง เชน งานวิจัย Kim et al., (2003), 

Bas¸ ar O¨ ztays et al. (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011), 

Mamoun N. Akroush et al (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 

Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. 

Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 
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 ตัวแปรการวัดผลการดํา เนินงานขององคกร กับค วามสามารถการ จัดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพและแหลงอางอิง 

 

ตารางที่  2.10 ตัวแปรการวัดผลการดําเนินงานขององคกรกับความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพและแหลงอางอิง 
 

อางอิง 

(ชื่อผูวิจัย/ปค.ศ.) 

ผลการดําเนินงาน

ทางดานการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด 

ผลการดําเนินงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม 

Kim et al., (2003)    

Bas¸ar O ¨ ztays et al. 

(2011) 

   

Mohammad Ali Shafia 

et al. (2011) 

   

Pennie Frow et al (2011)    

Mamoun N. Akroush et 

al (2011) 

   

Paul Harrigan et al. 

(2012) 

   

Molan Kim et al. (2012)    

Majidul Islam et al. 

(2012) 

   

Abdul alem Mohammad 

et al. (2012) 

   

Christos Sarmaniotis et 

al. (2013) 

   

H.Y. Lam et al. (2014)    

Dennis Herhausen and 

Marcus Scho¨gel (2014) 
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 2.6.3 การวัดผลการดําเนินงานขององคกร 

 การวัดผลการดําเนินงานขององคกร ผูวิจัยใชมาตรวัดผลการดําเนินงานขององคกร

จากงานวิจัยของ Kim et al., (2003) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), 

Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Pennie Frow et al (2011) , Mamoun N. Akroush et al (2011), 

Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem 

Mohammad et al. (2012), Christos Sarmaniotis et al. (2013), H.Y. Lam et al. (2014) แ ล ะ  Dennis 

Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) เปนมาตรวัดท่ีศึกษาถึงการวัดผลการดําเนินงานขององคกร 

เพื่อการสนับสนุนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ  

ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบดวยกัน 

1) ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

2) ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพมีอิทธิพลกระทบทางบวกกับผลการดําเนินงานขององคกร 

 H4: การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ 

 

 

 

 

ภาพป ระกอบ ที ่ 2.8 แสดงแ บบจําลอ งความสัมพันธระ หว างกา รร ับรู กา รจ ัดการ ลูกค า 

 เชิงสัมพันธภาพกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 

**การพัฒนารูปแบบความผลการดําเนินงานขององคกร 

2.7 เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินกลยุทธ เพื่อนํามาประยุกตใช 

กับองคกร เพื่อใหผูใชเกิดความพึงพอใจและยากที่คูแขงจะเลียนแบบไดทัน การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชในองคกร หรือธุรกิจนั้น มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออมตอผล

การดําเนินงานขององคกร ซึ่งขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร โดยผูบริหารตองมีความรูความเขาใจ วิสัยทัศนแนวโนม 

ตอเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถตัดสินใจในการนําเอาเทคโนโลยีมาใชงานให มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกองคกร ถาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีก็จะสามารถมีอิทธิพล

ทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธ โดยการกําหนดกลยุทธ

การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 
 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ 
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สวนหนึ่งที่สําคัญ คือ การเรียนรู การรับรูถึงความตองการของผูบริโภค หรือลูกคา Chen & Ching 

(2002) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Reza Jamali et al.(2011), Molan Kim et al. (2012), Jun Tang 

and Lishan Ai (2013), Abdul alem Mohammad et al.(2013), Hannu Saarija¨rvi et al. (2013), Mei-

Ling Wang (2013), ThuyUyen H. Nguyen and Teresa S. Waring (2013) โ ด ย จา กง าน วิจั ย ข อ ง 

Christos Sarmaniotis et al. (2013) กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถาขาดระบบการ

จัดการทางดานเทคโนโลยีที่ไรซึ่งประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคกรลมเหลว Day & Van den Bulte. 

(2002) โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจบริการที่ตองมีการแขงขันตลอดเวลาและการแขงขันที่สูง การใช

ระบบเทคโนโลยีเพื่อเขามาปรับปรุง สงเสริมในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รวบรวมและ

ประมวลผลขอมูลเปนจํานวนมากเกี่ยวกับลูกคา การรับรูเก่ียวกับลูกคา ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับ

ลูกคา ความพึงพอใจใหกับลูกคาแตละรายบุคคล และรายกลุม และทําใหองคกรสามารถจําแนก

กลุมลูกคาที่สรางผลกําไร และไมสรางผลกําไรใหกับองคกร หรือธุรกิจ โดยองคกร หรือธุรกิจ

สามารถแบงประเภทลูกคาไดแตกตางกันตามลักษณะ หรือรูปแบบ ของลูกคาแตละราย ซึ่งองคกร 

หรือธุรกิจตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาเปนสวนเก่ียวของในการสรางความสามารถ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งการใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหทราบถึงความ

ตองการของลูกคา โดยธรุกิจบริการที่เห็นไดชัดเจนในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวน

ชวยในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ คือ ธุรกิจโรงแรม ในหลายโรงแรมนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาตั้งคาระบบ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ในการคนหา การรักษาลูกคาที่ดีที่สุด

ของโรงแรม ซึ่งชวยพัฒนาความสัมพันธในระยะยาว กับลูกคาประจํา เพื่อใหไดผลกําไรเพิ่มมากขึ้น 
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ภาพประกอบที่ 2.9 แสดงการบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของเทคโนโลยีและ 

การดําเนินงานเพื่อใหไดผลกําไร 

ที่มา: Christos Sarmaniotis et al. (2013) 

 

 Maryam Eskafi et al. (2013) กลาวไววา เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีการพัฒนาปรับปรุง

อยางสมํ่าเสมอและรวดเร็วตลอดเวลา การบริหารระบบขอมูลจํานวนมากจําเปนอยางมากสําหรับ

องคกรที่มีลูกคาเปนจํานวนมากที่องคกรจะตองนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนเก่ียวของ 

เพื่อการจัดการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การรับรูพฤติกรรม

ลูกคา การดึงดูดลูกคารายใหมรักษาลูกคารายเดิม มูลคาของลูกคาเปนหนึ่งในปจจัยสําหรับธุรกิจ

และบริการ ผูใหบริการจะประสบความสําเร็จหรือไม  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี

ประสิทธิภาพจะชวยสงเสริมองคกร หรือธุรกิจประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาธุรกิจ

โทรคมนาคมจํา เปนอยางมากที่ตองใช เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู กับการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ เพราะวาในธุรกิจคมนาคมมีลูกคาเปนจํานวนมาก ความตองการของลูกคา 

แตละราย มีความหลากหลายไมเทากัน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเอามาใชในการบริหาร 

การจัดการขอมูลจึงมีสวนสําคัญ เพราะสิ่งตางๆ เหลาน้ีนํามาซึ่งผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

กลยุทธในการสื่อสาร 

กับลูกคา 

การบริหารการขาย 

กลยุทธการจัดการ

โครงสรางที่ย่ังยืน 

ผลการดําเนินงาน กลยทุธ 

และการจัดการโครงสราง

ดานเทคโนโลยี 

MATCCO 

กําไร 
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นั่นคือ กําไร และผลการดําเนินงานทางดานการตลาด นั่นคือ ความพึงพอใจลูกคา ซึ่ง Maryam 

Eskafi et al. (2013) กลาวไววา สําหรับผลของการดําเนินการทางดานการเงินและผลการดําเนิน 

การทางดานการตลาดยังไมเพียงพอ เพราะเปนเพียงในสวนที่องคกร หรือธุรกิจจะไดรับ การทํา

กิจกรรมเพื่อสังคมและหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม ซึ่งองคกรหรือธุรกิจหลายประเภทมีปญหา 

ในเรื่องสภาวะแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินการ ผูประกอบการเช่ือวา การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ควรทําและถูกตอง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  

และธุรกิจหลายธุรกิจพยายามที่จะปรับตัวใหเปนธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อความอยูรอด

ในการแขงขันที่มีการปรับตัวและแขงขันตลอดเวลา เชน ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.10 แสดงการบริหารมูลคาลูกคาเพื่อการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและ 

  การดําเนินงานเพื่อใหไดผลกําไร 

ที่มา: Wang et al. (2004) 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินการ

จัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพข้ึนอยู

กับพฤติกรรมลูกคา 

การรับรูความพึงพอใจ

ลูกคา 

 

ความภักดีในตราสินคา 

คาฟงกชัน 

การรับรูแลกการ

เสียสละ 

การรับรูแลกการ

เสียสละ 

 

การรับรูแลกการ

เสียสละ 
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 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของการ

รับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบมีอิทธิพลทางตรงกับผลการดําเนินงาน 

ขององคกร จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.11  

แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศกับการรับรูผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ 

 H5: การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.11 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

รับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 

2.8 การจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 การจัดการความรูที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ซึ่งอาจมีความหมาย

แตกตางกันบางในเนื้อหารายละเอียดบางสวน แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลอง

ใกลเคียงกัน ซึ่งจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา  

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการ การจัดการโครงสรางทางความรู การรับรู ที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร ซึ่งอาจจะเกิดจากการเรียนรู คิดคน วิเคราะห คนหา 

ประยุกตใชความรูในองคกร โดยการพัฒนารูปแบบ ระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิด

ความรู เพื่อประโยชนสูงสุดตอตนเองและองคกร Ikujiro Nonaka (1991) การนําการจัดการความรู

มาประยุกตใชในองคกร หรือธุรกิจนั้น มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออมตอผลการ

ดําเนินงานขององคกร ซึ่งข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารในการนําเอาการจัดการความรูมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร โดยผูบริหารตองมีความรูความเขาใจ วิสัยทัศนแนวโนมตอการ

จัดการความรู เพื่อใหสามารถตัดสินใจในการนําเอาการจัดการความรูมาใชงานใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลแกองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hanna Saloja¨rvi and Liisa-Maija Sainio 

(2010), Jamie D. Collins et al. (2010), Zuopeng (Justin) Zhang (2011), Jayanthi Ranjan and Vishal 

Bhatnagar (2011), Preety Awasthi and Purnima S. Sangle (2012), Abdelkader Daghfous et al. 

(2012), Abdul alem Mohammad et al. (2013), Mei-Ling Wang (2013) และ Dennis Herhausen and 

Marcus Scho¨gel (2013)โดยจากงานวิจัยของ Wafa Belkahla Hakimi (2014) กลาววา การจัดการ

ความรูในเรื่องที่สําคัญ จําเปนตอผลของการดําเนินงานขององคกร โดยใชมิติกระบวนการความรู 

เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ แลวนํามาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุ

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูผลการดําเนนิงานขององคกร 
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เปาหมายขององคกร เพื่อใหสามารถอยูรอดในสภาวะการแขงขันที่ผันแปร การแขงขันที่สูง 

และที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา องคกรตองมีการจัดการความรูอยางรวดเร็วและถูกตองโดย Wafa 

Belkahla Hakimi (2014) กลาววา การจัดการความรู ประกอบดวย 3 สวน คือ คน แหลงความรู  

การรับรู และผูนําไปใชความรู การจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยี 

มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเชื่อมโยงระหวางการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถาขาดระบบ

การจัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไรซึ่งประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคกรลมเหลว  

Day & Van den Bulte. (2002), Chang, W., Park, J. E. & Chaiy, S. (2010) ซึ่งชวยพัฒนาความสัมพันธ 

ในระยะยาวกับลูกคาประจํา เพื่อใหไดผลกําไรเพิ่มมากขึ้น ลูกคาเปรียบเสมือนความรู ถาองคกร

สามารถเรียนรูจากลูกคามากเทาใด ยอมไดเปรียบในการแขงขัน Wafa Belkahla Hakimi (2014)  

ซึ่งสอดคลองกับ Przemyslaw Lech (2014) 

 Shu-Mei Tseng and Pin-Hong Wu (2014) กลาววา การจัดการความรู ควบคูกับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปริมาณขอมูลมีปริมาณมากข้ึน จึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ชวยในการบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การเรียนรูการรับรูความตองการของลูกคา  

ยอมสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งองคกรควรมองลูกคาเปรียบเสมือนทรัพยากรขอมูล  

ซึ่ งสอดคลองกับ Wafa Belkahla Hakimi (2014) และ Przemyslaw Lech (2014) เพราะคุณภาพ 

การบริการไมไดเปนปจจัยความสําเร็จหลัก แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่องคกรตองการ คือ ผลการดําเนิน

ทางดานการเงิน คือ กําไร ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด คือ ความพึงพอใจลูกคา การรับรู

ความตองการลูกคา โดยมองลูกคาเปนจุดศูนยกลาง เนื่องจากคุณภาพการบริการจะชวยทําให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งทั้งหมดชวยใหองคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

การจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหองคกรสามารถเรียนรูความตองการของผูบริโภค  

โดยดูจากพฤติกรรมของผูบริโภคของตัวลูกคาเปนหลัก ซึ่งนําหลักการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

มาใช เชน การเลือกซื้อ การใช การเก็บรักษา การทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนรวมกันในการเลือก

กลุมลูกคา ไมวากลุมลูกคา หรือลูกคารายบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นํามาซึ่ง

ความจงรักภักดี และการทํากําไร ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดของการจัดการความรู คือ การวิเคราะหความรู 

ในการถายทอดคุณคาผานการสื่อสารกับลูกคา Ikujiro Nonaka (1991) 
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ภาพประกอบที่ 2.12 แสดงการจัดการความรูเพื่อการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและการบริการ

ดําเนินงานที่มีคุณภาพเพื่อใหไดผลกําไร 

ที่มา: Wang et al. (2004) 

 

 ดังนั้นการวจิัยในครั้งนี้ ผูวจิัยมีวัตถุประสงค เพื่อท่ีจะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของการ

รับรูการจัดการความรู ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบมีอิทธิพลทางตรงกับผลการดําเนินงานขององคกร 

จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.13 แสดงแบบจําลอง

ความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการความรูกับการรับรูผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 

 H6: การรับรูการจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.13 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการความรูกับการรับรู

ผลการดาํเนินงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

การรับรูการจัดการความรู การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 

การจัดการความรูลูกคา คุณภาพการบรกิาร 

การจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

รูปแบบพื้นฐานการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

 (Hypotheses 1) 
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2.9 การมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร 

 การมุงเนนการตลาดที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไว ซึ่งอาจมีความหมาย

แตกตางกันบางบางสวน แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลองใกลเคียงกัน ซึ่งจากการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวา การมุงเนนการตลาด 

หมายถึง การเก็บรวบรวม ความตองการความจําเปน ความคาดหวัง และความชอบของลูกคา 

และตลาด การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการมุงเนนลูกคา การรับรูความตองการลูกคา การมุงเนน

คูแขงขัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  

ความภักดี การรักษาลูกคาไวตลอด จนนําไปสูการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงาน 

ทางธุรกิจ ตลอดจนความยั่งยืนขององคกร Deshpande & Webster (1989) ซึ่งสอดคลองกับ Warin 

Chotekorakul and James Nelson (2012), Molan Kim et al. (2012) และ U. Zeynep Ata and Aysegul 

Toker (2012) ที่กลาวเพิ่มเติมวา การมุงเนนการตลาด เปนวัฒนธรรมองคกร ที่องคกรเนนในการ

สรางคุณคาที่เหนือกวาความคาดหวังที่ลูกคาจะไดรับ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจในสินคา 

และบริการอยางตอเนื่อง โดยศึกษาถึงการเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภค การรับรูของลูกคา นํามาซึ่ง 

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ หรือ Abdul alem Mohammad et al. (2013) กลาวไววา การมุงเนน

การตลาด เปนการรวบรวมขอมูล ขาวสารตางๆ การรับรู ท่ีไดจากลูกคา และคูแขงขัน โดยทําการ

วิเคราะหขอมูลทางการตลาด โดยอาศัยหลักการตลาดในการเขามาวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิด

กลยุทธในการจัดการความสัมพันธลูกคา เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร นํามาซึ่ง

ความไดเปรียบในการแขงขัน โดยหลักของการมุงเนนการตลาดประกอบดวยองคประกอบทั้ง  

3 ดาน ไดแก 1) การเก็บรวบรวมความรู  การรับรูขอมูลทางการตลาด 2) การเผยแพรความรู 

ใหบุคลากรในองคกร 3) การนําความรูที่ไดมาตอบสนองความตองการของลูกคา Deshpande & 

Webster (1989) 

 Yonggui Wang and Hui Feng (2012)  กา ร จัดการ ลู กค า เชิ ง สัมพั นธภ าพอ ยา ง ยั่ ง ยืน 

กับการมุ ง เนนกา รตลาด  กา รดูแลรักษา  การ สร างค วามสัมพันธ กับ ลูก ค าในระ ยะยาว  

เปนกระบวนการขององคกรแตละองคกร ที่จะตองใหสอดคลองกับทิศทาง ซึ่งการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพถือเปนกลยุทธในการดําเนินการ โดยองคกรตองระบุกลุมลุกคาเปาหมาย เพื่อให

สอดคลองกับกิจกรรมตางๆ เชน การปฏิสัมพันธกับลูกคา การยกระดับความสัมพันธของลูกคา  

การเรียนรู การรับรูและความสามารถในการชนะกลับ คือ การสูญเสียลูกคาไปและลูกคากลับมาใช

สินคา หรือบริการอีกครั้ง ซึ่งองคกร หรือธุรกิจถือวาเปนผลกระทบทางลบอยางมาก ซึ่งองคกร 

ตองรีบหาวิธีจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยเรงดวน เพราะน่ัน หมายถึง การสูญเสียเปนอยางมาก 

เพราะฉะนั้นองคกร หรือธุรกิจควรนําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพมาใช 

ในการดําเนินการ ซึ่งผลลัพธที่ไดจากผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการดําเนินทางดาน

การตลาดและผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม Deshpande & Webster (1989) ซึ่งสอดคลองกับ 
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Warin Chotekorakul and James Nelson (2012) , Molan Kim et al. (2012) แ ละ  U. Zeynep Ata and 

Aysegul Toker (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.14 แสดงการมุงเนนการตลาดเพื่อการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและการบริการ 

 ดําเนินงานที่มีคุณภาพเพื่อใหไดผลกําไร 

ที่มา: Yonggui Wang and Hui Feng (2012) 

 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําการศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของการ

รับรูการมุงเนนการตลาด ซึ่งเปนการพัฒนารูปแบบมีอิทธิพลทางตรงกับผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจ จึงสามารถแสดงกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 2.15  

แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการมุงเนนการตลาดกับการรับรูผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

การกําหนด 

เปาหมายลูกคา 

ระบบการจัดการ

ลูกคาสูศนูยกลาง 

เทคโนโลยีการ

จัดการลูกคา 

เชิงสมัพันธภาพ 

ทรัพยากร ความสามารถ ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานธุรกจิ; 

ผลการดําเนินงานรวม  

สวนแบงการตลาด 

 

การเติบโตยอดขาย 

 

ผลกําไร 

 

ความพงึพอใจลูกคา 

ความสามารถในการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

- ความสามารถในการจัดการ

ลูกคา 

- ความสามารถในการยกระดับ

ลูกคาความสัมพันธลูกคา 

- ลูกคากลับมาใชบรกิารอกี 

การควบคุม; 

อุตสาหกรรม (บริการและสนิคา) 

ขนาดบริษัท 

ความเขมขนการแขงขัน 

H1(+) 

H3(+) 

H4 

(+) 

H2(+) 
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 H7: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานของ

องคกร 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.15 แสดงแบบจําลองความสัมพันธระหวางการรับรูการมุงเนนการตลาดกับการ

รับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 

2.10 ธุรกิจคาปลีกและคาสง 

 2.10.1 ประวัติความเปนมาของธุรกิจคาปลีกและคาสง 

 ธุรกิจคาปลีกและคาสง เปนธุรกิจที่มีความสําคัญอยางมาก และมีบทบาทที่สําคัญ 

ตอเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากจะเปนสาขาท่ีสามารถทํารายไดสูงเปนอันดับรองจาก 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแลว ยังมีการจางงานมากเปนอันดับท่ี 3 รองจากในสวนภาคการเกษตร  

และภาคบริการ โดยรูปแบบธุรกิจการคาปลีกและคาสง ยังมีผลกระทบและบทบาทตอวิถีชีวิต 

ความเปนอยูของประชาชนโดยตรง โดยธุรกิจคาปลีกเปนอีกหน่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบ

หนึ่งในการเปนพลังขับเคล่ือนในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการเช่ือมโยง ระหวางผูผลิตและนําไปสูผูบริโภค พรอมทั้งเปน 

ตัวกระจายสินคา (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559) 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ไดใหความหมาย

เก่ียวกับ การคาปลีก หรือ Retailing วา กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับการขายสินคา 

หรือบริการโดยตรงไปยังถึงผูบริโภคเปนคนทายสุด ซึ่งเกิดจากการซื้อไปใชสวนตัว ไมใชซื้อเพื่อ

นําไปใชในการทําธุรกิจตางๆ ซึ่งหลายองคกร หรือหลายธุรกิจ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูคาปลีก  

หรือแมกระทั่งผูคาสง ยังสามารถกระทําการคาปลีกได แตโดยสวนใหญธุรกิจคาปลีกมักกระทํา 

โดยผูคาปลีก หรือ Retailers ซึ่งเปนผูทาํธุรกิจที่ยอดขายหลักมาจากการคาปลีก 

 วิวัฒนาการคาปลีกของประเทศไทย ( Retail Business History in Thailand) 

วิวัฒนาการคาปลีกไทย แบงเปน 4 ยุค ดังน้ี 

1) ยุคฟกตัวของหางสรรพสินคา เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2507-2525 ยุคนี้เริ่มจากจุดกําเนิด

ของหางไดมารูในป พ.ศ. 2507 และการขยายธุรกิจของหางเซ็นทรัล สาขาที่  2 ที่สาขาสีลม  

ในป พ.ศ. 2511 ความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตป 2500 ทําใหรายไดประชาชาติ

โดยเฉพาะอยางยิ่งรายไดของคนกรุงเทพเพิ่มสูงขึ้น (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

การรับรูการมุงเนนการตลาด การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 
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2) ยุคหางสรรพสินคาขยายตัวสูชานเมือง พ.ศ. 2526-2532 หางสรรพสินคาแหงแรก

ไดเกิดขึ้นในยานชานเมือง คือ หางเซ็นทรัลลาดพราว ในป พ.ศ. 2526 ในปเดียวกันหางเดอะมอลล 

ก็เปดสาขาที่ 2 บนถนนรามคําแหง การเปดหางสรรพสินคาชานเมืองเกิดจากขยายตัวของกรุงเทพ 

ซึ่งเริ่มตนตั้งแตตนทศวรรษ 2520 เ ม่ือคนเริ่มยายไปหาที่ชานเมือง หางสรรพสินคาใหญๆ  

จากกรุงเทพ จึงเริ่มขยายฐานธุรกิจไปตางจังหวัด เชน ในป พ.ศ. 2535 หางเซ็นทรัล เริ่มเปดสาขา

แรกที่เชียงใหม เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่  3  

พ.ศ. 2555-2559) 

3) ยุคการเกิดของหางคาปลีกรูปแบบใหมและการขยายการลงทุนแบบเกินตัว  

(พ.ศ. 2532-2539) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในอตัราเกิน 10% ตอป โดยในระหวางป พ.ศ. 2530-2532 

เปนผลของการเปดการคาเสรี จึงทําใหเกิดระบบทางการเงิน ทําใหผูประกอบการไทยพยายามและ

ขยายการลงทุนในธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก และโดยเริ่มตนจากการขยายธุรกิจแบบใหม ไดแก 

ธุรกิจประเภท รานคาสะดวกซื้อ (รานเซเวน-อีเลฟเวน เปดในป พ.ศ. 2532 ตอมาราน เอเอ็ม-พีเอ็ม 

เปดในป พ.ศ. 2533) ในเวลาเดียวกันก็เกิดหางคาสงประเภทเงินสดและเงินเชื่อบริเวณชานเมือง คือ 

หางแม็คโคร สาขาลาดพราว ในป พ.ศ.2535 หางบิ๊กซีไดเปดบริการถือวา เปนหางไฮเปอรมารเก็ต 

แหงแรกในประเทศไทย การเปล่ียนแปลงสําคัญในชวงน้ี คือ หางคาปลีกขนาดใหญ เริ่มรวมกลุม

เปนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลตอการประหยัดตนทุน กลุมเซ็นทรัลจึงเริ่มเปนพันธมิตรกับกลุม 

โรบินสัน ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การลงทุนสรางศูนยการคาขนาดใหญ เชน เสรีเซ็น

เตอร และ ฟวเจอรพารค ที่เปดที่ บางแค ในป พ.ศ. 2536 ฟวเจอรพารครังสิต และ ซีคอนแสควร  

ในป พ.ศ. 2537 (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

4) ยุคกาวกระโดดของหางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติ (พ.ศ. 2540-2545) หลังจาก

เกิดภาวะเศรษฐกิจ กลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของไทยเริ่มประสบปญหาหนี้สินตางประเทศ 

อยางรุนแรง โดยปญหาดังกล าว เกิดจากการขยายกิจการดานคาปลีกและการเ ก็งกํา ไร 

ในอสังหาริมทรัพยอยางเกินตัว เม่ือรัฐบาลประกาศลอยตัวคาเงินบาท ภาระหนี้จึงเพิ่มกวาเทาตัว 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2540-2545 มีผลกระทบอยางรุนแรงตอโครงสรางธุรกิจคาปลีก

ในประเทศไทย การขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งของหางไฮเปอรมารเก็ตและรานสะดวกซื้อ มีการนําเอา

เทคโนโลยีรูปแบบใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมนําเขามาใช เพื่อผลจะทําใหผูประกอบการ 

คาปลีกทั้งในภาคการคาปลีกดั้งเดิมและขนาดกลาง ที่ยังมีการบริหารจัดการแบบเดิมตางตั้งตัว 

ไมทัน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 หลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ทําใหรูปแบบธุรกิจคาปลีกไทย

โดยเฉพาะการคาปลีกสมัยใหม ประเภท ดิสเคานสโตร เปลี่ยนไปเปนของตางชาติมากยิ่งข้ึน 

หลังจากท่ีกฎหมาย ปว. 281 ที่ไดอนุญาตใหนักลงทุนจากตางชาติสามารถถือ หุนสัดสวนได

มากกวา 50% ทําใหผูลงทุนตางชาติเปนผูถือหุนใหญและมีสิทธ์ิในการบริหารงาน ผูถือหุนใหญ 
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เปนนักลงทุน สวนใหญเปนประเทศในแถบยุโรป (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 2.10.2 รูปแบบการคาปลีกไทย 

 รูปแบบการคาปลีกของประเทศไทยในปจจุบัน มีดวยกัน 2 รูปแบบ ไดแก ธุรกิจคา

ปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 1)  ธุ ร กิจ ค าป ลีก แ บบ ดั้ ง เ ดิม  (Traditional Trade) ธุ ร กิ จค า ป ลี กแ บ บดั้ ง เดิ ม  

โดยลักษณะเปนรานคาขายสินคาเขาถึงผูบริโภค โดยผานบุคคลที่เปนเจาของธุรกิจ ไมมีระบบการ

จัดการบริหารงานที่แนนอน ตายตัว มีรูปแบบที่คอนขางหลากหลาย ขายสินคาในพื้นฐาน 

ความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน หรือตามวิถีชีวิตความเปนอยู ลักษณะการดําเนินงาน 

แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน โดยอาจมีการเจรจาตอรอง 

ความเปนมิตร ความเห็นอกเห็นใจกันและความเปนกันเอง ตลอดจนมีการดําเนินธุรกิจแบบพอเพียง 

หรือเพียงพอ โดยรูปแบบของธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Trade นั่น จะแบงได

ทั้ งหมด 6 ประเภท (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : ISMED ฉบับที่  3  

พ.ศ. 2555-2559) ไดแก 

 1.1) ยี่ปว จะเปนตัวแทนของสินคา โดยการรับสินคามาจากทางบริษัทโดยตรง 

แลวทําหนาที่ในการกระจายสินคาออกไป ซึ่งสวนมากจะทําหนาที่ในการคาสง พรอมการกระจาย 

สินคาใหกับผูผลิต มีรานคาสวนมากอยูในเมืองใหญ ที่มีการคาขายดี 

 1.2) ซาปว มีการดําเนินธุรกิจแบบคาสง เพื่อนําไปขายใหกับลูกคารายยอย มีอยู

ในพื้นที่นอกเมือง ผูคาขายซื้อสินคาจากผูคาสงหลักไปขายตอใหรานคาโชวหวยอีกทอดหนึ่ง  

ซึ่งโดยปกติแลวลูกคาจะเขามาซื้อสินคาเอง 

 1.3) โชวหวย เปนรานคาที่ขายเฉพาะ เครื่องอุปโภคและบริโภค โดยมีหลักแหลง

ที่แนนอน อยูในพื้นที่ชุมชน จําหนายสินคาทั่วไปที่มีความจําเปน ตองใชชีวิตประจําวัน โดยมีการ

ขายสินคาทั่วไปเปนหลักและอาจมีสินคาจําพวกอาหารสด 

 1.4) รานชํา เปนอีกหนึ่งรานคาที่จําหนายขายเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยมี

หลักแหลงที่แนนอน สวนมากจะพบไดในตลาดสด เนนการขายสินคาจําพวกอาหารสด และการ

ขายสินคาทั่วไปที่จําเปนตองใชประจําวัน จํานวนไมเยอะมากนัก 

 1.5) กองคาราวานสินคา หรือ ตลาดนัด เปนสถานที่ ท่ีรวมของผูคาปลีกดั้งเดิม

ทุกประเภท อาจจะไดทั้งในอาคารและที่โลง ซึ่งมีกําหนดเวลาแนนอน เชน ตามสถานที่ หมูบาน 

หรือ ตามอาคารสํานักงาน โดยขึ้นอยูกับเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการ 

 1.6) รานคาเร โดยทั่วไปจะมีลักษณะการนําสินคาไปขายในแหลงชุมชนตางๆ 

หมูบาน ตามสถานที่กอสราง มีลักษณะการนําสงสินคาถึงผูบริโภค ที่บาน และไมมีความแนนอน

ในการนําไปขายในแตละที่ 
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2) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) โดยปจจุบันรานคาปลีกสมัยใหมมีความ

หลากหลายเปนอยางมากโดยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แตละแบบมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันไป 

แลวแตละประเภท เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผลการดําเนินการเปนหลัก ซึ่งใน

ปจจุบันจํานวนรานคาธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและอยางตอเนื่อง โดยสามารถ

แบงประเภทของรานคาปลีกสมัยใหมไดเปนทั้งหมด 7 ประเภท (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) ไดแก 

2.1) ซูเปอรเซ็นเตอร (Super Center, Hyper Mart, Discount Store) เปนรานคาปลีก  

ที่มีขนาดใหญ โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดไมสูงถึงปานกลาง มีขนาดพื้นที่ตั้งแต ขนาด  

10,000-15,000 ตารางเมตร โดยสินที่จําหนายที่ ซูเปอรเซ็นเตอร เปนกลุมสินคาราคาแบบประหยัด 

เนนราคาถูก ไมแพง มีระบบศูนยการกระจายสินคา หรือที่ เรียกวา Distribution Center ผูผลิต 

ที่ประสงคจะวางสินคาจําหนายในรานคาประเภทนี้ จะตองไปติดตอท่ีฝายจัดซื้อและแจกจาย 

ที่กรุงเทพ และตองผานกระบวนการในการบริหารงานทางดานการจัดซื้อ โดยตองเสียคาใชจาย

ตางๆ โดยรานคาประเภทนี้มักจะตั้งอยูกลางเมือง หรืออยูตามชานเมืองโดยมีที่จอดรถใหบริการ 

เชน โลตัส บิ๊กซี และ คารฟูร เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED 

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555-2559) 

2.2) หางสรรพสินคา (Department Store) โดยหางสรรพสินคาจะขายสินคาที่มี

ความหลากหลาย และทําเลที่ตั้งจะตั้งอยูบริเวณใจกลางเมือง และเนนสินคาที่ดีมีคุณภาพที่ดี ราคา

คอนขางสูงกวาปกติ มีการนําสินคาทั้งสินคานําเขาจากตางประเทศและสินคาที่สงออกตางประเทศ 

หรือผลิตในประเทศ สินคาจะมีราคาคอนขางสูงกวา Discount Store สําหรับการตกแตงจะมีลักษณะ

พิเศษกวารูปแบบการคาปลีกสมัยใหมทั่วไป คือ การตกแตงเนนความสวยงาม มเีอกลักษณเฉพาะตัว 

สวยงาม มีพนักงานคอยใหบริการและแนะนําสินคา เชน หางเซ็นทรัล โรบินสัน เปนตน (สถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

2.3) ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) จําหนายสินคาเฉพาะกลุมอาหาร และของใช

ในชีวิตประจําวันเปนหลัก เชน สินคาจําพวก เนื้อสัตว ผักสด ผลไมสด อาหารสําเร็จรูป ของแหง

ตางๆ และของใชสวนตัว รานคาประเภทน้ีมีทั้งตั้งอยูตามริมถนน หรือที่เฉพาะโดยเปนอิสระ เชน 

ฟูดแลนดและรานคาประเภทที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา ไดแก ทอปซูเปอรมารเก็ต โฮมเฟรชมารท 

ของเดอะมอลล เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3  

พ.ศ. 2555-2559) 

2.4)  รานคาสะดวกซื้อ (Convenience Store หรือ Gas Store) เปนรานคาปลีก 

ที่ประกอบดวย พื้นท่ีขนาดเล็กที่สุดอยูที่ประมาณ 15 ตารางเมตร จนถึงขนาดใหญที่สุด คือ  

ขนาดไมเกิน 500 ตารางเมตร โดยรานคาปลีกสมัยใหมนี้จะเปนแบบบุคคลทั่วไป เนนการรูปแบบ

การจัดรานการบริหารที่มีระบบการจัดการที่มีระบบทันสมัย สินคาที่วางจําหนายมักจะเปนสินคา
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กลุมอาหารและของจุกจิกท่ีมีใชในชีวิตประจําวัน โดยจํานวนสินคาอยูไมนอยกวา 5,000 รายการ 

โดยสวนใหญรานสะดวกซื้อจะกระจายไปตามแหลงชุมชนหรือแหลงชุมชนของคนทั่วไป (สถาบัน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

2.5) รานคาปลีกในรูปการขายสง (Cash and Carry) ซึ่งรูปแบบการคาปลีกแบบ

ใหม ตองเปนสมาชิกเทาน้ัน คือ มีเพียงที่เดียว เชน หางแม็คโคร ผูซื้อตองมีบัตรสมาชิก หรือบัตร

สมาชิกชั่วคราวเพื่อเขาไปซื้อสินคาได โดยวัตถุประสงคเดิม คือ สมาชิกเปนรานคาแบบรายยอย  

แตตอมามีการแขงขันกันเองจึงไดเปดใหประชาชนทั่วไปเปนสมาชิกได ซึ่งเปนการคาปลีกใน 

รูปใหมที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะ เนนการขายสินคาราคาถูกเปนจํานวนมากๆ (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

2.6) รานคาปลีกขายสินคาเฉพาะอยาง หรือสินคาพิเศษ (Specialty Store หรือ 

Brnd Specialty) โดยรานคาปลีกสมัยใหมแบบนี้จะขายสินคาเฉพาะดานที่มีคุณภาพดี ราคาสูง และ

บางรานคาจะขายสินคาเฉพาะ Brand ของตนเอง โดยรานคาปลีกประเภทนี้อาจมีพนักงานคอยให

คําแนะนํา ซึ่งมีขนาดพื้นที่ขายสินคาประมาณ 200-1,000 ตารางเมตร โดยรานคาประเภทนี้จัดตั้งใน

แหลงชุมชนขนาดใหญ เชน บูท วัตสัน พีเพิลเฮลทแคร ซูเปอรสปอต เปนตน (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

2.7) รานคาปลีกเฉพาะเนนราคาถูก สินคาจะมีความหลากหลายในประเภทสินคา

หมวดหมูเดียวกัน โดยรานคาปลีกเฉพาะเนนราคาถูก ขนาดพื้นที่ตั้งแต 2,000-10,000 ตารางเมตร 

ซึ่งทําเลที่ตั้งสวนใหญจะอยูใจกลางเมือง หรือยานธุรกิจ และจะมีพนักงานคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

และคอยใหบริการ จํานวนสินคามีมากถึง 1,000-6,000 รายการ โดยเรียกอีกอยางไดวา Low Price 

Specialty Store เชน แม็คโคร เพาเวอรบาย ออฟฟศดีโป เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 2.10.3 รูปแบบการคาสงของไทย 

 การคาสง (Wholesaling) หมายถึง กิจกรรมการขายสินคาและบริการใหกับผูซื้อ  

โดยวัตถุประสงคของการคาสง เพื่อขายสินคาตอ หรือซื้อไปใชในการประกอบทางธุรกิจ และจาก

ความหมายดังกลาวจึงเห็นไดวา การคาสงเปนกิจกรรมทางดานการขายสินคาและการบริการ ซึ่งเกิด

จากการที่ผูซื้อไมไดซื้อไปเพื่อการอุปโภคบริโภค แตจะซื้อไปเพื่อการขายตอโดยผูซื้อหรือลูกคา

ของผูคาสง คือ พอคาปลีกที่ซื้อสินคาไป เพื่อจําหนายหรือขายใหกับผูบริโภคคนสุดทายหรือผูคาสง 

อาจจะเปนผูขายสินคาใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่ซื้อสินคาไปเพื่อใชในการประกอบ 

การผลิตสินคาตอไป (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่3  

พ.ศ. 2555-2559) 

การคาสงมีบทบาทเปนอยางมากในการกระจายสินคาในตลาดสินคาอุตสาหกรรม

และตลาดสินคาอุปโภคและบริโภค โดยการคาสงจะมีความสําคัญไมนอยกวาสถาบันอื่นใน
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ทองตลาด ซึ่งกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและอาจทําใหผูบริโภคไดรับ 

ความสะดวกสบาย และความเปนธรรมในการซื้อหาสินคา และ การบริการไดอยางทั่วถึง 

 ผูคาสง (Wholesaler) หรืออาจเรียกวา ผูจัดจําหนาย (Distributors) หมายถึง นิติบุคคล  

หรือบุคคล ที่ทําหนาที่ในดานการคาสง และเปนผูที่ทําหนาที่ทางการตลาดดานตางๆ ในระบบ

การคาสง นิติบุคคล หรือบุคคลดังกลาว จะทําหนาที่ซื้อสินคาจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย นําไป

ขายสงใหกับผูคาปลีก เพื่อขายตอใหกับผูบริโภคเปนคนสุดทาย ซึ่งจะตางจากผูคาปลีกหลายขอ

ดวยกัน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

ไดแก 

1) ผูคาสงจะเนนใหความสําคัญกับสถานที่ ทําเล ที่ตั้ง การจัดบรรยากาศและ 

การสงเสริมการตลาดนอยกวาธุรกิจคาปลีก เพราะเนนผูบริโภคคนสุดทาย 

2) การคาสงจะมีขนาดใหญกวาการคาปลีกและจะครอบคลุมพื้นท่ีกวางขวางกวา

การคาปลีก 

 สําหรับรูปแบบการคาสงแบบดั้งเดิม ในประเทศไทยเรียกวา ยี่ปว นั้นถือเปนสิ่งสําคัญ  

หรือที่เรียกอีกอยาง เปนกลไกสําคัญ สําหรับสินคาหลายประเภทหลายชนิด ที่ทําหนาที่ในการ

กระจายสินคาใหไดครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง ซึ่งรานคาสงถือเปนกลจักรสําคัญ เชน บริษัท

ผลิตสินคาอุปโภคและบริโภครายใหญ ไมวาจะเปนบริษัท ยูนิลิเวอร บริษัท ไลออน ประเทศไทย 

และ บริษัท สหพัฒนพิบูลย เปนตน ซึ่งแตละบริษัทตางมียี่ปวกระจายอยูตามตางจังหวัด แตละภาค

ทั่วประเทศและเครือเจริญโภคภัณฑลวนมีตัวแทนจําหนายอาหารสัตว เมล็ดพันธุ และยารักษาโรค 

โดยขายสินคาใหกับเกษตรกรทั้งเลี้ยงสัตวและเพาะปลูก สวนหนังสือพิมพไทยรัฐก็มีตัวแทน 

รายใหญที่สามารถในการกระจายหนังสือพิมพไปสูรานคาปลีกในแตละอําเภอ แตละจังหวัด  

แตละภาค ซึ่งรับผิดชอบ โดยภาพของรานคาสงเหลานี้ในอดีต เปนผูทรงอิทธิพลทางการคาที่จะมี

ผลตอความสําเร็จของสินคาตางๆ เปนจํานวน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: 

ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 การแบงประเภทผูคาสง ผูคาสงสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

1)  พอคาขายสง (Merchant Wholesalers) พอค าขายสงเปนกลุมผูค าสงที่ มีอยู 

เปนจํานวนมากท่ีสุดในระบบการคาสง ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ การเปนเจาของธุรกิจ มีกรรมสิทธิ์

ในสินคาหรือบริการ โดยวัตถุประสงคของการดําเนินงาน คือ ผลกําไร เชน กิจการคาสง เชน  

แม็คโคร พอคาสงดอกไมสดในตลาดปากคลองตลาด พอคาสงผักผลไมตามตลาดตางๆ พอคาสง

อาหารทะเลในตลาดสะพานปลา เปนตน โดยพอคาขายสงประเภทนี้จะทําหนาที่ในการใหบริการ

ดานตางๆ แกลูกคา คือ พอคาปลีกมากมาย เชน ทําหนาที่ในการเก็บรักษาสินคา การขนสง การสง

มอบสินคา ใหสินเชื่อแกลูกคาตลอดจนใหความชวยเหลือดานขอมูลและการบริการสินเช่ือใหแก 
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ลูกคา เชน พอคาขายสงอาหารสด (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED  

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555-2559) 

2) ผูคาสงท่ีเปนสาขาและสํานักงานของผูผลิตและผูคาปลีก (Manufacturers and 

Retailer’s Branches and office) ผูผลิตไดจัดตั้งผูคาสงประเภทนี้ขึ้นใหทําหนาที่ในการขายสินคา

ของกิจการผูผลิต เพื่อผลประโยชนในการควบคุมสินคาคงคลังที่คงเหลือ โดยทําหนาที่สงเสริม

การตลาด อาทิ เชน ผูคาสงที่เปนสาขาจําหนายรถยนตยี่หอตางๆ หรือสินคาประเภท เครื่องจักร

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ สวนสํานักงานซื้อของผูคาปลีก เปนลักษณะการรวมตัวของผูคาปลีก 

เพื่อชวยในการทําหนาที่เปนการรวมตัวของผูคาปลีก เพื่อทําหนาที่ซื้อสินคาใหกับสินคาปลีก 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

3) ผูคาสงประเภทนายหนาและตัวแทน (Brokers and Agents) ผูสงจะทําหนาที่แบบ

นายหนา (Brokers) คือ ผูคาสงที่ทําหนาที่เพียงบางอยาง คือ นําผูซื้อและผูขายมาพบกันโดยไมมี

อํานาจดานการจัดการสินคา แตจะทําหนาที่เพียงบางอยาง ไดแก การนําผูซื้อและผูขายมาพบกัน

โดยไมมีอํานาจดานการจัดการสินคา แตทําหนาที่ในการเจรจาใหมีการซื้อขายสินคาเกิดขึ้นเทาน้ัน 

โดยผลตอบแทนที่ผูคาสงประเภทนี้ไดรับ คือ คานายหนา หรือ Commission สวนผูคาสงประเภท

ตัวแทน หรือ Agency คือ ผูคาสงที่ทําหนาที่ในการซื้อขายสินคาตางๆ โดยไมมีกรรมสิทธ์ิใน

สวนตัวสินค าที่ ทําการซื้อขาย แตจะทําหนาที่ เปนตัวแทนใหกับผูขายไดรับคานายห นา  

เปนคาตอบแทน ทํางานเปนอิสระไมไดเปนลูกจางของผูผลิต ทําหนาที่ขายสินคาทั้งหมด หรือเพียง

บางสวนของผูผลิตตามราคาและเงื่อนไขที่ผูผลิตกําหนดไว (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 โดยสรุปในชวงเวลาที่ผานมาเพียงไมก่ีป พบวา ธุรกิจคาสงยังตองเผชิญกับสถานการณ 

การแขงขันที่รุนแรงและกดดันเปนอยางมาก เน่ืองจากในสวนผูผลิตซึ่งพยายามเพิ่มการจัดจําหนาย

ผานชองทางตางๆ เพิ่มมากขึ้น จนทําใหผลกระทบตอยอดขายของผูคาสง นอกจากนี้ผูคาสงยังตอง

เผชิญกับการแขงขันกับรูปแบบการคาสง คาปลีกสมัยใหมแบบใหม เชน Discount Store ทําให

แนวโนมการเติบโตของรานคาสงแบบเดิมคอยๆ ลดลง (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 2.10.4 ความสําคัญของธุรกิจคาปลีกและคาสงตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเนื่อง 

ธุรกิจคาปลีกปจจุบัน มีผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหลายรายและเปนจํานวนไมนอย 

ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งสงผลใหธุรกิจคาปลีกมีอัตรา 

การเจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยธุรกิจคาปลีกและธุรกิจคาสงจึงมีสวนสําคัญเปนอยางมาก 

ที่ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนของสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูผูคาปลีกและผูบริโภค ซึ่งสามารถ
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สรุปความสําคัญ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-

2559) ไดดังนี้ 

1) ความสําคัญของธุรกิจคาปลีกที่มีตอผูบริโภคเปนคนสุดทาย ทําใหผูบริโภค

สามารถซื้อสินคาไดตามความตองการ ทั้งสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง รวมทั้งการไดรับ

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคา 

2) ความสําคัญของธุรกิจคาปลีกที่มีตอชุมชน เชน การสรางความเจริญใหกับชุมชน

ในทองถ่ิน รวมถึงการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน อีกทั้งประชากรในแหลงชุมชนยังสามารถ

เพิ่มรายได มมีาตรฐานการครองชีพดีขึ้น 

3) ความสําคัญการคาปลีกที่มีตอสังคม ไดแก การเกิดการจางงานและรัฐบาลมีรายได

จากการเก็บภาษี เปนตน 

 ธุรกิจคาสง ความสําคัญของการคาสงที่มีตอการตลาด ประกอบดวยดังนี้ 

 ความสําคัญตอผูผลิต 

1) ทําหนาที่กระจายสินคาแทนผูผลิต 

2) ทําหนาที่เปนศูนยรวมสินคาจากผูผลิตหลายๆ แหง เพื่อตอบสนองความตองการ

ของพอคาปลีก 

3) ชวยผูผลิตในดานการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

4) ชวยใหผูผลิตที่ผลิตสินคาเปนจํานวนมาก (Mass Products) สามารถกระจายสูมือ

ผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว 

5) ทําหนาที่เก็บรักษาสินคาแทนผูผลิต 

 ความสําคัญตอผูคาปลีก 

1) เปนแหลงรวบรวมสินคาสําหรับผูคาปลีก 

2) ชวยลดคาใชจายในการจัดซื้อและคาขนสงใหกับผูคาปลีก 

3) ชวยเหลือผูคาปลีกในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

4) ใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูคาปลีก เชน เครดิต หรือสนิเชื่อ 

5) ใหบริการดานการขนสงดวยความสะดวกและรวดเร็วแกผูคาปลีก 

 ความสําคัญตอผูบริโภคคนสุดทาย 

1) ชวยใหผูบริโภคคนสุดทาย ไดใชสินคาและบริการดวยความรวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

2) ชวยใหผูบริโภคสุดทายไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาเพื่อการอุปโภคและ

บริโภค 
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3) เปนแหลงการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคจากธุรกิจคาปลีก เพื่อเปนการ

นําเสนอสินคา หรือบริการตอผูผลิต เพื่อจะไดทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคเปนคนสุดทาย 

 2.10.5 ปจจัยในการดาํเนินธุรกิจคาปลีกไปสูความสําเร็จในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 จากขอมูลศูนยวิจัยของไทยพาณิชย ไดกลาวไววา การดําเนินธุรกิจคาปลีกของโลก 

มีความหลากหลายคอนขางมาก และมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และไมหยุดนิ่ง โดยรูปแบบ

การคาปลีกของโลกที่นาสนใจและนาจับตามอง ตลอดจนมีแนวโนมเติบโตในประเทศไทย 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) คือ 

 1) การขายอินเทอรเน็ตมีแนวโนมเติบโตสูง 

  การขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตยังไมสามารถทดแทนการขายผานหนารานได 

เพราะปจจัยดานขอจํากัดในหลายๆ ดาน แตถือวา เปนชองทางสงเสริมที่มีแนวโนมอัตราการเติบโต

ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแมวายังคงมีสัดสวนคอนขางนอยมาก คือ ไมถึง 5%  

ของยอดขายปลีกรวม แตมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและสูงขึ้น โดยเฉพาะในชวงป 2544-2553 

ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตถัวเฉลี่ยสูงถึงราว 20% เม่ือเทียบกับมูลคาตลาดคาปลีกรวมที่เติบโตเพียง 

3% ตอป นอกจากนี้การที่ผูบริโภคกวา 40% ในสหรัฐอเมริกา มีการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

กอนซื้อสินคา สงผลใหธุรกิจคาปลีกผานอินเทอรเน็ตเปนชองทางเสริม ซึ่งสามารถเปนอีกหนึ่ง

ชองทางที่ชวยสรางรายไดเพิ่มเติมไดอีกดวย ซึ่งเห็นไดจากผูคาปลีกรายใหญ 10 อันดับแรกของโลก

ลวนมีการซื้อขายสินคาออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต สําหรับในประเทศไทยมีอัตราการ

เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง โดยในชวงป 2544-2553 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมีอัตราการเจริญเติบโต

มากถึง 20% ตอป ซึ่งสามารถสงใหผลการซื้อสินคาผานการบริการทางอินเทอรเน็ต เติบโตตาม

ขอมูลศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม: ISMED ฉบับที่  3 พ.ศ. 2555-2559)โดยจากขอมูลของ The Wall Street Journal  

ไดกลาวไววา สําหรับธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย ในป 2557 ประชากรประเทศไทย 67 รานคา  

มีคนใชอินเทอรเน็ต ถึง 26 ลานคน โดยมูลคาตลาดอีคอมเมิรซ ในป 2014 มีมูลคารวมถึง 200,000 

ลานบาท สําหรับสินคาและบริการที่มีการซื้อสูงสุด ไดแก ตั๋วเครื่องบิน อุปกรณคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ เสื้อผา ที่พักโรงแรม และเครื่องสําอาง เปนตน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 

 2) House Brand ยังมีศักยภาพอีกมาก 

House Brand มีแนวโนมเติบโตสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเศรษฐกิจที่ถดถอย 

และยังมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินคาจนกลายเปน Premium Brand เทียบเทากับตางประเทศ 

สินคา House Brand มีสัดสวนที่คอนขางสูงโดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจถดถอย โดยตลาด House 

Brand ในประเทศไทยยังมีอัตราแนวโนมเติบโตไดเปนอยางดี เนื่องจาก House Brand มีขอไดเปรียบ 
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ในแงของราคา ทําใหมีโอกาสเจาะตลาดในกลุมรายไดของผูบริโภครายไดระดับปานกลางและลาง

ไดมาก (สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับท่ี3 พ.ศ. 2555-2559) 

3) Social network ชองทางใหมในการสื่อสารกับผูบริโภค 

 Social network มีจํานวนสมาชิกเติบโตอยางกาวกระโดด การที่สมาชิกสนใจใน 

Social network ทําใหการเจาะเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายและมีประสิทธิภาพ (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่  3 พ.ศ. 2555-2559) โดยจากขอมูลของ  

The Wall Street Journal ไดกลาวไววา สําหรับธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย ในป 2557 พบวา 

ประเทศไทยมีอัตราการใช เฟซบุกและ ไลน เปนอันดับแรก โดยในหน่ึงวันจะใช Social network 

อยูที่ประมาณ 90 นาทีตอวัน โดยผานโทรศัพท มือถือถึง 64% และ ผานคอมพิวเตอร อยูที่ 36%  

โดยประชากรประเทศไทย 67 ลานคน มีคนใชอินเทอรเน็ต ถึง 26 ลานคน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  

เม่ือ Social network เปนอกีชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภค ผูประกอบการจึงสามารถสื่อสารกับ

ผูบริโภคไดมากขึ้น 

4) ชองทางการขายไมผานหนาราน 

 การขายผานโทรทัศนดาวเทียมและเคเบิลทีวี ฐานของคนชมโทรทัศนดาวเทียม

ของไทยขยายตัวสูงถึง 40% ตอปในชวง 2549-2553 เปนอีกหนึ่งชองทางในการเขาถึงกลุมผูบริโภค

เปาหมาย โดยปจจุบันฐานผูชมเคเบิลทีวีและโทรทัศนดาวเทียมทองถิ่นมีอยูกวา 11 ลานคน หรือ 

ราว 4.5 ลานครัวเรือน โดยกลุมผูชมหลักเปนกลุมในเมืองในตางจังหวัดและไมใชแคเพียง 

การขายชองทางการขายผานโทรทัศนดาวเทียมเคเบิ้ลทีวีเพียงอยางเดียว ยังรวมถึง ธุรกิจขายตรง

และการขายผานแค็ตตาล็อก เชน ผูจําหนายเครื่องสําอางขายตรงมิสทีน บริษัท เบทเตอรเวย จํากัด 

ประเทศไทย 7-catalog ของบริษัท ซีพีออลลที มียอดขายเติบโตสูงสุดถึงกวา 50% ในป 2553 

(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: ISMED ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559) 
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ภาพประกอบท่ี 2.16 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

การวางแผน (CRM Planing) 
การดําเนินงาน (CRM Capability) 

ccCCapability33333333333333) 

การประเมินผล (CRM Evaluation) 

ccCCapability33333333333333) 

การรับรูเทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology) 

- การจัดการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การรับรูการจัดการความรู (Knowledge 

Management) 

- การจัดการความรูของพนกังาน 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย 

- โครงสรางพื้นฐานสังคม 

 

การรับรูการมุงเนนการตลาด (Market 

Orientation) 

- การมุงเนนลกูคา 

- กลยุทธการตลาด 

- การปฏิบัติงานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล 

การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(CRM Capability) 

- การมุงเนนลกูคาเปนศูนยกลาง 

- รูปแบบธุรกิจ 

- สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ 

 

การรับรูผลการดําเนินงานลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(CRM Performance) 

- ผลการดําเนินงานทางดานการเงนิ 

- ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

- ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธวีิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

3) เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผล 

การดําเนินงานขององคกร ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นหลัก ดังนี้ 

 3.1 รูปแบบการวิจัย 

 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิ จัยใชทฤษฎีเชิงระบบ (System theory) ของ Bouldwing 

Bertalunffy (1920) ซึ่งกลาวไววา การจัดการที่เกิดจากการผสมผสานหนาที่การจัดการ กิจกรรม 

และการวางแผนกลยุทธเขาดวยกัน โดยประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input Stage) การแปรสภาพ 

(Conversion or Transformation Stage) สงผลหรือผลผลิต (Output Stage) และขอมูลยอ นก ลับ 

(Feedback) ไปใชประโยชนในการวิเคราะห เพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขาและเพื่อตรวจสอบผลลัพธ 

โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายนอกมาใชในการประยุกตแบบจําลองการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) โดยผูวิจัยมุงเนนศึกษา

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งสามารถ 

ตอบคําถามในกระบวนการวิจัยไดอยางครบถวน รวมถึงผูวิจัยจึงไดออกแบบการวิจัยเปนการวิจัย

แบบสํารวจ (Exploratory Method) โดยเนนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก 

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ซึ่งเกิดจากการสํารวจความคิดเห็นของสมาคม 1 แหง ไดแก สมาคมธุรกิจคาปลีกไทย บริษัท 

ดันนฮัมบี้ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซิมโฟนี อีวายซี (ประเทศไทย) และขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

ตลอดจนสมาชิกผูมาใชบริการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง ซึ่งประกอบดวย Tesco Lotus, 

Big C, Central Department Store , The Mall, Tops แ ละ  Home Fresh mart ซึ่ งมี จํ า นว นส มา ชิ ก 

ทั้งสิ้น 30,100,000 คน พรอมทั้งเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและการพัฒนากรอบแนวคิด ตลอดจนแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือ 
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ในการทําวิจัย พรอมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทาง 

ดานธุรกิจคาปลีก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 5 ทาน เพื่อสกัดตัวแปรใหเหมาะสม 

และนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางทดลอง (Try Out) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางวิจัยกอน 

จํานวน 60 ทาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปร จากนั้นดําเนินการสูขั้นตอนของการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กับผูใชบริการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และสมาชิกของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ซึ่งประกอบดวย Hypermarket, Supermarket และ Department Store ซึ่งเปนธุรกิจ

คาปลีกที่มีการแขงขันสูงสุด และ มีระบบสมาชิก (Membership) (สมาคมคาปลีกไทย) จํานวน  

6 แหง ประกอบดวย Tesco Lotus, Big C, Tops Supermarket, Central Department Store, The Mall 

และ Home Fresh Mart เปนจํานวน 1,200 ทาน โดยใชเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ (Structural 

Equation Modeling: SEM) ซึ่งเปนเทคนิคทางสถิติที่ใชในการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล 

(Causal Relationships) วิเคราะหขอมูลดวย LISREL โดยวัตถุประสงคในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  

1) เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 2) เพื่อศึกษาการ

พัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 3) เพื่อวิเคราะห 

และตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจ จากนั้นเม่ือทราบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม เขาสูการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของ ผูบริหารธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหมอีกครั้ง เพื่อเปนการเปล่ียนบริบทจากตางประเทศ เปนบริบทคนไทย และเพื่อ

ยืนยันความแนใจวา ตัวแปรดังกลาวสงผลตอการดําเนินการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 

3.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Exploratory Method) และผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีระบบ 

(System Theory) สําหรับการอธิบายกระบวนการข้ันตอนการวางแผน การปฏิบัติและการ

ประมวลผล วิธีการทางความคิดที่เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งแสดง

ใหเห็นวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบ โดยเนนการมองปญหาอยางองครวม ทั้งนี้การพัฒนา

รูปแบบของวิธีการหาความรู เก่ียวของโดยตรงกับการวิเคราะห สังเคราะหและการวางรูปแบบ 

การดําเนินการ โดยตองเก่ียวพันกับการพัฒนารูปแบบปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก โดยนําทฤษฎี

ระบบมาเปนพื้นฐานความคิดในการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในประเทศไทย ซึ่งการวิจัยแบบสํารวจ (Exploratory Method) โดยเนน

การวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และการวิจัย เชิง คุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม โดยใชการสํารวจเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณควบคู กัน สําหรับขั้นตอน 
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การดําเนินงานการวิจัย ผูวิจัยมีกระบวนการดําเนินงานทั้งหมดดวยกันทั้งหมด 10 ขั้นตอนหลัก  

เพื่อประกอบการศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม   

และเพื่อวิเคราะห และตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย การนําเขา (Input) 3 ตัวแปร 1) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยจะมีตัวแปรแฝงทั้งหมด 2 ตัว คือ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน 

ดานเทคโนโลยี 2) การรับรูการจัดการความรู  จะมีตัวแปรแฝงทั้งหมด 3 ตัว ประกอบดวย  

การจัดการความรูของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย และ โครงสรางพื้นฐานทางสังคม  

3) การรับรูการมุงเนนการตลาด จะมีตัวแปรแฝงทั้งหมด 3 ตัว ไดแก การมุงเนนลูกคา กลยุทธ

การตลาด การปฏิบัติงานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ (Process) คือ การรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งประกอบดวย 3 ตัวแปรแฝง ไดแก  การมุงเนนลูกค า 

เปนศูนยกลาง รูปแบบธุรกิจและสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ โดยผลลัพธ (Output) 

คือ การรับรูผลการดําเนินงานของธุรกิจ จะประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการ

ดําเนินงานการทางดานการตลาด และผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม นั่นก็คือ ผูบริหารธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม และสมาชิกของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยมีขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 โดยการศึกษารูปแบบแนวคิดทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมตางๆ  

ที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ในเรื่องที่ผูวิจัยศึกษา โดยทําการคนควา

จากหนังสือ ตํารา วารสาร เอกสารงานวิ จัย  และเอกสารอิ เ ล็กทรอนิกสทั้ งในประเทศ  

และตางประเทศ เพื่อทําใหผูวิจัยไดรับความรูพื้นฐานในการวิจัย และนํามาพัฒนาและการกําหนด

กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 ขั้นตอนที่  2 การรางแบบสอบถามการวิ จัย โดยผูวิจัยทํารางแบบสอบถามการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่ไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Source) 

 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยมีประสบการณตรงกับธุรกิจ 

คาปลีกไทย ไดแก  ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ผูอํานวยการบริหารสมาคมธุรกิจคาปลีกไทย  

เพื่อนําผลมาวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
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ประชากร: ผูอํานวยการสมาคมธรุกิจคาปลีก 

กลุมตัวอยาง: ผูเชี่ยวชาญธุรกิจคาปลีกไทย 

ประสบการณการทํางาน: 
 

1990-1992 Operation Manager CP Seven-eleven Co.Ltd 

1992-1993 Training Manager  CP Seven-eleven Co.Ltd 

1993-1995 Sub-Area License Manager CP Seven-eleven Co.Ltd 

1995-1996 Store Directing Manager Big C Supercenter Co.Ltd 

1996-1998 Operation Director Big C Supercenter Co.Ltd 

1998-2002 Human Resource Development 

Director 

Big C Supercenter Co.Ltd 

2002-2004 Vice President Business 

Development 

Central Retail Co,Ltd 

2004-2005 Deputy Director TA Orange Retail Co.Ltd 

2005-2006 Operation Director Central Watson Co.Ltd Business 

Development Director Acting 

HR Controller 

2006-2007 Business Development Director Siam Makro Co.Ltd 

2008-2011 Business Development 

Consultant 

Central Pattana Public Limited 

Company 

2011-Present Executive Director Thai Retail Association 

 

เครื่องมือ: ตรวจสอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห: นําบทสนทนาที่ไดมาวิเคราะหจัดระบบ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 นําผลที่ไดจากการลงพื้นที่ในการสํารวจขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมาทําการ

วิเคราะห สราง และการพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม และเพื่อเปนการยืนยันในกรอบแนวคิดและการพัฒนารูปแบบตางๆ ที่นํามาศึกษา 

โดยนําผลมาวิเคราะหเปนตัวแบบโครงสรางตัวแปรเพื่อสรางเครื่องมือแบบสอบถามในการศึกษา

เชิงปริมาณซึ่งไดแบบสอบถามลักษณะดังนี้ 
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 แบบสอบถาม (Questionnaire) 

สวนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตัวเลือก (Checklist) จํานวน 5 ขอคําถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และ รูจักและใชบริการมากี่ป 

รูปแบบมาตรวัดในแบบสอบถามสวนที่ 2-สวนที่ 6 แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

Hypermarket, Supermarket และ Department Store โดย Hypermarket ประกอบดวย Lotus และ Big C, 

Supermarket ประกอบดวย Tops Supermarket และ Home Fresh mart, Department Store ประกอบดวย 

Central Department Store และ The Mall ผู วิ จัยใช  Five-point Likert-type Scale Ranging โดยมีค า  

5 ระดับ 

(1) หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

(2) หมายถึง เห็นดวยนอย 

(3) หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

(4) หมายถึง เห็นดวยมาก 

(5) หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

ผูวิจัยใชการแปลความของคาเฉล่ียเปนแบบชวงการแปลความตามหลักการแบง 

อันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชเกณฑในการประเมินผล ดังนี้ (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และ 

อัจฉรา ชํานิประศาสน, 2545) 

คาเฉล่ีย 4.51 ขึ้นไป หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ผูวิ จัยใชมาตรวัดจากงานวิจัยของ (Day & Van den Bulte. 2002.,  

Stan Maklan and Simon Knox .2009., Silvia Martelo Landroguez et al. 2011) โดย ลักษ ณ ะ ข อ ง

แบบสอบถาม เปนแบบตัวเลือก (Checklist) จํานวน 25 ขอคําถาม ประกอบดวย การรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จํานวน 9 ขอคําถาม รูปแบบธุรกิจ จํานวน 11 ขอคําถาม และสารสนเทศ

ลูกคาในการสรางความสัมพันธ จํานวน 5 ขอคําถาม 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ผูวิจัยใชมาตรวัดจากงานวจิัยของ (Chen & Ching.2002., Coltman et al.2010) โดยลักษณะ

แบบสอบถาม เปนแบบตัว เลือก (Checklist) จํ านวน 10 ขอคําถาม ประกอบดวย ความรู 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 ขอคําถาม และการรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  

4 ขอคําถาม 

สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ผูวิจัยใชมาตรวัดจากงานวิจัยของ Ikujiro Nonaka.1991, Chun Wei Choo and Rivada´via Correa 

Drummond de Alvarenga Neto (2010), Subba Moorthy and Douglas E. Polley (2010) ลัก ษณ ะ

แบบสอบถาม เปนแบบตัวเลือก (Checklist) จํานวน 8 ขอคําถาม ประกอบดวย การจัดการความรู

ของพนักงาน จํานวน 2 ขอคําถาม การจัดการทรัพยากรมนุษย จํานวน 3 ขอคําถาม และโครงสราง

พื้นฐานทางสังคม จํานวน 3 ขอคําถาม 

สวนที่  5 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม  ผูวิ จัยใชมาตรวัดจากงานวิจัยข อง Deshpande & Webster (1989) ซึ่ งลักษณะของ

แบบสอบถาม เปนแบบตัวเลือก (Checklist) จํานวน 10 ขอคําถาม ประกอบดวย การมุงเนนลูกคา 

จํานวน 4 ขอคําถาม กลยุทธการตลาด จํานวน 3 ขอคําถาม และการปฏิบัติงานการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ จํานวน 3 ขอคําถาม 

สวนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ผูวิจัยใชมาตรวัดจากงานวิจัย Kim et al., (2003), Mohammad Ali Shafiaet al. (2011), 

Christos Sarmaniotis et al. (2013) โดยลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบตัวเลือก (Checklist) จํานวน 

10 ขอคําถาม ประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน จํานวน 3 ขอคําถาม ผลการ

ดําเนินงานทางดานการตลาด จํานวน 3 ขอคําถาม และผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 

จํานวน 4 ขอคําถาม 

 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดสราง

เครื่องมือแบบสอบถามจากการสังเคราะห และการพัฒนาขอคําถามจากการทบทวนวรรณกรรม 

ที่ เ ก่ียวของสวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคา 

ความเที่ยงตรง (Validity) ดวยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดทําการพัฒนาข้ึนมา ใหผูเชี่ยวชาญ 

และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เปนนักวิชาการ 2 คน วิชาชีพ 2 คน สถิติ 1 คน  

ซึ่งไดแก 

1) ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ผูอํานวยการบริหารสมาคมธุรกิจคาปลีกไทย 

2) ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอ.ซี.ซี 

3) ดร.ศศิธร งวนพันธ ผูเช่ียวชาญดานวชิาการ 

4) ผศ.ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม ผูเช่ียวชาญดานวิชาการ 

5) ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช ผูเช่ียวชาญดานสถิติ 
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เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวาง

ขอคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการวิ จัย  ที่ตองการวัด เกณฑ ท่ีใชตัดสิน 

ความสอดคลองกันเปนรายขอคําถาม มีคา IOC ไมนอยกวา 1 ถือวา ขอคําถามนั้นนําไปใชได  

โดยคํานวณจากสูตร (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และ อัจฉรา ชํานิประศาสน, 2545) ดังนี้ 

 

สูตร  
N

R
IOC

  

 

เมื่อ 

 IOC = ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) 

 R = คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคําถามแตละขอ 

 N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

โดยมีการกําหนดคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญใหดังนี้ 
 

1 หมายถึง คําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามปฏิบัติการ 

-1 หมายถึง คําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนยิามปฏิบัติการ 

0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยาม

ปฏิบัติการ 
 

เกณฑการแปลความหมายมีดังนี้ 
 

คา   IOC    ≥     .50 หมายความวา  คําถามตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

คา   IOC    <     .50 หมายความวา  คําถามไมตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 ขั้นตอนที่  6 การทดสอบหาความเ ช่ือมั่น (Reliability) ผูวิ จัยดํา เนินการโดยวัดค า 

ความเชื่อมั่น หรือความสอดคลองภายในดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ดวยการนําแบบสอบถามที่ได ดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

ของผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับผูบริหารธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และสมาชิกของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม จํานวน 60 ตัวอยาง โดยไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา ߙ 

ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามมีความเชื่อม่ัน (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอจัฉรา ชํานิประศาสน, 

2545) ซึ่งไดคา 0.987 
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สูตร  










 



s
s
2

2

x

i1
1n

n
 

เมื่อ 

  = คาความเชื่อม่ัน 

n  = จํานวนขอ 

s2
i  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

s2
x  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

 ขั้นตอนที ่7 ประชากร ตัวอยาง และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม จํานวน 6 แหง แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย Hypermarket , Supermarket และ Department 

Store โ ด ย  Hypermarket ป ระ ก อบดว ย  Lotus แ ละ  Big C, Supermarket ป ร ะ ก อบ ดวย  Tops 

Supermarket และ Home Fresh mart, Department Store ประกอบดวย Central Department Store 

และ The Mall ซึ่งประกอบดวย ดังนี้ 

1) Tesco Lotus 

2) Big C 

3) Tops Supermarket 

4) Central Department Store 

5) The Mall 

6) Home Fresh Mart 

กลุมตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของผูใหขอมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกผูมาใชบริการธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม จํานวน 3 กลุม ไดแก Hypermarket, Supermarket และ Department Store โดยแตละกลุม 

มีขนาดตัวอยางดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.1 จํานวนสมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม แตละกลุม 
 

สมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Hypermarket    

 Tesco Lotus 12,000,000 270 

 Big C 5,800,000 130 

 รวม 17,800,000 400 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

สมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Supermarket    

 Tops Supermarket 5,100,000 276 
 Home Fresh Mart 2,300,000 124 

 รวม 7,400,000 400 

Department Store    

 Central Department Store 4,900,000 272 
 The Mall 2,300,000 128 

 รวม 7,200,000 400 

 

 การหาขนาดตัวอยาง การกําหนดขนาดของตัวอยางครั้งนี้ใชสูตรคํานวณของ Yamane 

(1967) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) 

 

สูตร  
2e

n
N1

N


  

 

กําหนดให 

n คือ ขนาดหรือจํานวนของกลุมตัวอยาง 

N คือ ขนาดหรือจํานวนประชากรที่เปนสมาชิกทั้ง 7 แหง 

e คือ คานาจะเปนของความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง แตละกลุม คือ 
 

Hypermarket n =    17,800,000 

             1+17,800,000(0.05)2 
 

   n = 400 
 

Supermarket n =    7,400,000 

         1+7,400,000(0.05)2 
 

   n = 400 
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Departmentstore n =    7,200,000 

         1+7,200,000(0.05)2 
 

   n = 400 

 

สําหรับความเหมาะสมของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  คือ กลุมละ  

400 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 1,200 ตัวอยาง โดยผูวิจัยไดทําการพิจารณาถึงขนาดของกลุมตัวอยาง 

ที่มีความเหมาะสม สมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

Hypermarket, Supermarket และ Department Store โดย Hypermarket ประกอบดวย Lotus และ Big 

C, Supermarket ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  Tops Supermarket แ ล ะ  Home Fresh mart, Department Store 

ประกอบดวย Central Department Store และ The Mall สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม 

ลิสเรล โดยการใชเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ซึ่งผูวิจัยไดใช

วิธีการกําหนดกลุมตัวอยางตามกฎแหงความชัดเจน (Rule of Thump) ตามขอเสนอของ Schumacker 

& Lomax (1996) แ ล ะ  Hair et al. (1998) ที่ นั ก ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห ตั ว แ ป ร พ หุ นิ ย ม ใ ช  คื อ  

ใชขนาดกลุมตัวอยาง 10-20 คนตอตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร (Schumacker & Lomax, 1996., 

Hair et al., 1998 อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีตัวแปรสังเกตได 

ในแบบจําลอง จํานวน 14 ตัวแปร ดังนั้นขนาดตัวอยางขั้นต่ําที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะห

ขอมูลดวยเครื่องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ที่ เหมาะสม คือ 280  

ซึ่งเม่ือพิจารณากลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดคํานวณมาแตละกลุม จํานวน 400 น้ัน พบวา มีความเหมาะสม

และเพียงพอ 

 การสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) โดยแบง

ประชากรออกเปนช้ัน (Stratum) จําแนกเปนสมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง การวิจัย

ครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) โดยขั้นตอนแรก 

แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม ตามจํานวนสมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหงจากน้ัน  

ในขั้นตอนที่ 2 ทําการจัดสรรขนาดของตัวอยางในแตละสนามแบบสัดสวน (Proportional 

Allocation) โดยเปนการจัดสรรขนาดตัวอยางในแตละชั้นภูมิในอัตราสวนที่เทากัน (สุรินทร  

นิยมางกูร, 2548) ทั้งนี้ในการจัดสรรกลุมตัวอยางแบบสัดสวนสามารถจัดสรรไดดังน้ี 
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กลุม Hypermarket 

 Tesco Lotus 
 

400×12,000,000    = 270 

    17,800,000 
 

 Big C 

400×5,800,000    = 130 

    17,800,000 
 

กลุม Supermarket 

 Tops Supermarket 

400×5,100,000    = 276 

    7,400,000 
 

 Home Fresh Mart 

400×2,300,000    = 124 

    7,400,000 
 

กลุม Department Store 

 Central Department Store 

400×4,900,000    = 272 

    7,200,000 
 

 The Mall 

400×2,300,000    = 128 

    7,200,000 

รวมท้ังหมด 

 270 + 130 + 276 + 124 + 272+128 = 1,200 

 

ดั งนั้ นผู วิ จั ย ดํ า เ นินกา ร เ ก็ บร ว บร วมข อมูล เ ชิ ง ปริมา ณ ด วย แ บ บส อ บถ าม 

(Questionnaire) กับกลุมผูใชบริการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 1,200 คน 
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 ขั้นตอนที่  8 การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติที่ เปนสถิติพรรณนาและสถิติ 

เชิงอนุมาน ดวยการประเมินแบบจําลองการวัดเพื่อตรวจสอบความเที่ยงของตัวแปรและการ

ตรวจสอบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและแบบจําลองโครงสราง (Structural Equation 

Modeling: SEM) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 เมื่อไดดําเนินการในการเก็บรวบรวม และทําการเก็บขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัย 

ไดดําเนินการกําหนดสถิติที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลทางสถิติ เพื่อตอบ

วัตถุประสงคของการวจิัยที่ไดต้ังไว โดยสถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

1) สถิติการวิเคราะหเชงิพรรณนา 

 ผูวิจัยไดนํามาใชสถิติการวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่อการอธิบายบรรยายถึง

คุณสมบัติหรือลักษณะของการแจกแจงขอมูลตัวแปรตางๆ ตามปจจัยดานคุณลักษณะของกลุม  

โดยกําหนดการวัดเปนคารอยละ (Percentage) คา เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และคาเฉล่ีย (Mean) ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตไดจํานวนทั้งหมด 

14 ตัวแปร เพื่อประกอบการนํามาใชอธิบายและการบรรยายถึงลักษณะการแจกแจงและการกระจาย

ของตัวแปรสังเกตได โดยกําหนดการวัดเปนคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ความเบ (Skewness) ความโดง (Kurtosis) โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows version โดยความเบจะพิจารณาจากการแจกแจงปกติถา SK = 0 แสดงวา ตัวแปรมีการ

แจกแจงเปนโคงปกติ แตถาตัวแปรมีการแจกแจงโคงในลักษณะเบซาย SK จะมีคาความเบเปนลบ 

(SK < 0) หรือขอมูลของตัวแปรสวนใหญจะมีคาคะแนนเฉล่ียสูง และหากตัวแปรสังเกตไดมีการ

แจกแจงโคงในลักษณะเบขวา SK จะมีคาความเบเปนบวก (SK > 0) หรือขอมูลของตัวแปร 

สวนใหญจะมีคาคะแนนเฉล่ียต่ําและความโดงจะพิจารณาจากโคงการแจกแจงปกติ ถา KU = 3 

แสดงวา โคงแจกแจงปกติแบบ Mesokurtic หรือโคงการแจกแจงความถ่ีมีขนาดความสูงปานกลาง

ถา KU > 3 แสดงวา โคงแจกแจงแบบ Leptokurtic หรือโคงการแจกแจงความถ่ีมีขนาดสูงโดง  

ถ า  KU < 3 แสดงวา  โค งแจกแจงแบบ Platykuritc หร ือโคงการแจกแจงมีขนาดเตี้ยแบน  

(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545) 

2) สถิติการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ผูวิจัยนํามาใชเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product-

Moment Correlation Coefficient) ซึ่งทําใหผูวิ จัยทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ  

วามีความสัมพันธเชิงเสนตรงหรือไม โดยสามารถระบุทิศทางของความสัมพันธแตละตัว  

(บวกหรือลบ) ตามขนาดของความสัมพันธมีคาอยูในระดับใด สําหรับใชในการวิเคราะหเปนขอมูล

ขั้นพื้นฐานในการวิเคราะหแบบจําลองการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ โดยเกณฑการบอก
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ระดับหรือขนาดของความสัมพันธจะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึง การมีความสัมพันธกันในระดับสูง แตหากมีคาเขาใกล 0 

แสดงถึง การมีความสัมพันธกันในระดับนอยหรือไมมีเลย สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธโดยทั่วไปอาจใชเกณฑดังนี้ (พวงรัตน ทวรีัตน, 2543) 

 เครื่องหมาย +, - หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธบงบอกถึง ทิศทางของ

ความสัมพันธโดยที่ 

 r ม ีเ ค รื ่อ ง ห ม า ย  + ห ม า ย ถ ึง  การมีความสัมพันธ กันไปในทิศทางเดียวกัน  

(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูงอีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) 

 r มี เครื ่องหมาย  -  หมา ยถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางตรงกันขาม  

(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ํา) 

ผูวิจัยพิจารณาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: ρC) และคาเฉล่ีย

ของความแปรปรวนที่ถ ูกสกัดได (Average Variance Extracted: ρV) โดยการใชส ูตรของ 

Diamantopoulos & Siguaw (2000) ดังนี้ 

 ความเที่ยงของตัวแปรแฝงหรือ Composite Reliability 
 

  
   


 




2

2

c  

 

  คือ น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

  คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

  คือ ผลรวม 
 

 คาความเที่ยงของตัวแปรแฝง ควรมีคามากกวา 0.60 ตามเกณฑท่ี Diamantopoulos 

& Siguaw (2000) ไดกําหนดไว 

 คาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได 
 

  
   


 




2

2

v  

 

 โดยคา ρV  เปนคาเฉล่ียความแปรปรวนของตัวแปรแฝง ที่อธิบายไดดวยตัวแปร

สังเกตได ซึ่งมีคาเทียบเทากับคาไอเกน (Eigenvalues) ในการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจควรมี

คามากกวา 0.5 ตามเกณฑที่ Diamantopoulos & Siguaw. (2000) ไดกําหนดไว Diamantopoulos & 

Siguaw (2000) อางใน สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภญิโญภานุวัฒน, 2554) 
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3) สถิติการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 

 ผูวิจัยนํามาใชเพื่อวิเคราะหแบบจําลองการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 

ที่ผูวิจัยทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปร มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย

และกําหนดใหเปนแบบจําลองการวิจัยที่เก่ียวของกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรม LISREL 

version (8.72) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ  

(Model Fit) โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบความสอดคลองของแบบกับขอมูลเชิงประจักษ (Assessment 

of Model Fit) โดยดัชนี ท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบกับขอมูล 

เชิงประจักษ ซึ่งประกอบดวยดชันีคา Chi-Square, (2/df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR) 

 โดยเกณฑการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูล 

เชิงประจักษ สามารถอธิบายไดดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) 

 (1) คา Chi-Square (2-test) คาไคสแควร เปนคาสถิติทดสอบที่ใชแพรหลาย 

ในการทดสอบวาฟงกชันความกลมกลืนมีคาเปนศูนยจริงตามสมมติฐานและตรวจสอบความ

สอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยถาคาไคสแควรมีนัยสําคัญแสดงวา 

แบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษไมสอดคลองกลมกลืนกัน 

 (2) คาไคสแควรสัมพัทธ (2/df) การพิจารณาคาไคสแควรสัมพัทธ ควรมีคา 

นอยกวา 2.00 แสดงวา แบบจําลองมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 (3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: CFI)  

การพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ CFI ที่ดี  ควรมีคา 0.90 ขึ้นไป แสดงวา 

แบบจําลองมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ 

 (4) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่นิยมใช

และผูวิจัยนํามาใชในการพิจารณา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) 

เปนการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม ที่อธิบายไดดวยแบบจําลองและ

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เปนการแสดงถึง

ปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม ที่อธิบายไดดวยแบบจําลองปรับแกดวยองศา

ความเปนอิสระ โดยทั่วไปคา GFI และคา AGFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คาซึ่ง GFI และคา AGFI  

ที่ยอมรับได ควรมีคามากกวา 0.90 

 (5) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสองของการประมาณคา 

(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เปนคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

โดยคา RMSEA ที่ดีมาก ควรมีคานอยกวา 0.05 หรือมีคาระหวาง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง แบบจําลอง

คอนขางสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ คาระหวาง 0.08 ถึง 0.10 แสดงวา แบบจําลอง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษเล็กนอยและคาที่มากกวา 0.10 แสดงวา แบบจําลองยัง 

ไมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 



107 

 (6) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดัชนีที่ผูวิจัย

นํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual: SRMR) เปนค าดัชนีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized 

Residual) ซึ่งเปนคาความคลาดเคล่ือนหารดวยคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา 

(Estimated Standard Error) โดยควรมีคานอยกวา 0.05 จึงจะสรุปไดวา แบบจําลองสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 โดยหากแบบจําลองการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษยังไมสอดคลองกลมกลืนกัน 

ผูวิจัยจําเปนตองดําเนินการปรับแบบจําลอง แลวกระทําจนกวาแบบจําลองการวิจัยกับขอมูล 

เชิงประจักษจะสอดคลองกลมกลืนกัน 

 ขั้นตอนที่ 9 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ มาสรุปเปนแบบจําลองทางสถิติ และ

ดําเนินการวิจัยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพื่อยืนยันแบบจําลองที่คนพบและนาํมาใช

รวมในการอภิปรายผล 

ประชากร: ผูอํานวยการบริหาร สมาคมผูคาปลีกไทย จํานวน 1 ทานและผูบริหาร 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 4 แหง 

กลุมตัวอยาง: สุมแบบเจาะจง 5 ราย 

1) ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ตําแหนง ผูอํานวยการบริหาร สมาคมผูคาปลีกไทย 

2) คุณธารทิพย แสงศาสตรา Head of Loyalty Club Card ของ Lotus 

3) คุณระวี พัวพรพงษ ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด เซ็นทรัล (Central Department Store, Top Supermarket) 

4) คุณทัดดาว ชาญสุวรรณ ผูชวยผูจัดการทั่วไป Loyalty Card CRM The Mall Group 

5)  คุณเขมวลีย ใชภู พ ิร ัตน ตําแหนง Senior Marketing Manager บริษัท ซูร ูฮะ  

ประเทศไทย จํากัด 

เครื่องมือวิจยั: การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 

การวิเคราะห: นําบทสนทนาที่ไดมาวิเคราะหและจัดระบบ เพื่อยืนยัน (Confirm) ผลที่

ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ขั้นตอนที่ 10 สรุปผลและอภิปรายผล การวิจัยเปนระบบขั้นตอนที่ผูวิจัยสรุปและสามารถ

อธิบายเนื้อหาสาระสําคัญได โดยใหมีความครอบคลุมถึง วัตถุประสงคของการศึกษา คําถาม 

ในการวิจัยและจากสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไวตามหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

ทางสังคมศาสตร 
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ภาพประกอบที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

3. ตรวจสอบแบบสอบถาม 

2. รางแบบสอบถาม 

1. ทบทวนวรรณกรรม 

ประชากร:ผูอาํนวยการบริหารคา

ปลีก และ ผูบริหารธุรกิจของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม จํานวน 5 แหง 

กลุมตัวอยาง: สุมแบบเจาะจง 5 ราย 

เครื่องมือวิจัย: การสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) 

การวิเคราะห: นําบทสนทนาที่ไดมา

วิเคราะหจัดระบบเพื่อยนืยัน

(Confirm) ผลที่ไดจากเชิงปริมาณ 

 

6. Try out หาคาความเช่ือมั่นของ

เครื่องมือดวยคา Cronbach’s 

 alpha coefficient  

 

7. แนวทางเชิงปริมาณ 

5. ทดสอบความเที่ยงตรงของ

เครื่องมือดวยคา IOC 

ประชากร: ผูอาํนวยการ

สมาคมคาปลีกแหงประเทศ

ไทย 

กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ

ธุรกิจคาปลีกไทย 
เครื่องมือ: ตรวจสอบ

แบบสอบถาม 

การวิเคราะห: นําบทสนทนา

ที่ไดมาวิเคราะหจัดระบบ 

4. นําขอมูลจากการสัมภาษณและ

รางแบบสอบถามมาสรางเครื่องมือ 

ประชากร: สมาชิกของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหมจํานวน 6 แหง 

กลุมตัวอยาง: สมาชิกของธุรกิจคา

ปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง 

เครื่องมือวิจัย: แบบสอบถาม 

การวิเคราะห: สถิติพรรณนา และ 

สถิติอนุมานดวยเทคนิคการ

วิเคราะหแบบจําลองสมการ

โครงสราง (Structual equation 

modeling-SEM) 

9. แนวทางเชิงคุณภาพ 

10. สรุปผลและอภิปรายผลการวจิัย 

8. วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค 

ทางสถิต ิ

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

2)  เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

3) เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ ผูวจิัยแบงผลการวิเคราะหขอมูลซึ่งนําเสนอออกเปน 8 ขั้นตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

 4.1 ผลการวเิคราะหคาสถิติพื้นฐานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 4.2 ผลการวิเคราะหภาพรวม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการรับรู   

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรู

การมุงเนนการตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยใชสถิติ 

เชิงพรรณนา 

 4.3 ผลการวเิคราะหการตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

 4.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวตัถุประสงคของการศึกษา 

 4.5 ผลการวเิคราะหเสนทาง 

 4.6 ผลการวเิคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 

 4.7 การปรับโมเดล 

 4.8 ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติและ

ตัวแปร รวมถึงกําหนดความหมายของสัญลักษณคาสถิติและตัวแปร เพื่อใหการนําเสนอผล  

การวิเคราะหขอมูลมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถ

แสดงไดดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 สัญลักษณทางสถิติและความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรและคาสถิติ 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

S.D. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

MIN คะแนนต่ําสุด (Minimum) 

MAX คะแนนสูงสุด (Maximum) 

T-value คาสถิติทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบ t 

P-value ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตวัแปรสังเกตไดภายนอก 

  ความคลาดเคลื่อนของการวัดตวัแปรสังเกตไดภายใน 

SE ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

b คาน้ําหนักองคประกอบ 

B คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเปนรายองคประกอบ (Standardized Solution) 

 น้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

SK คาความเบ (Skewness) 

KU คาความโดง (Kurtosis) 

r คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 

CV สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) 

c ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability) 

v คาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted) 

TE ขนาดอิทธิพลรวม (รวม Effects) 

IE ขนาดอิทธิพลทางออม (Indirect Effects) 

DE ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 

χ2 ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคาสถิตไิค-สแควร (Chi-square) 

df คาองศาความเปนอสิระ (Degree of Freedom) 

R2 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (Coefficient of Determination) 

n จํานวนกลุมตัวอยาง 

CFI ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index) 

GFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

AGFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index) 

RMSEA ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation) 

SRMR ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual) 

CN ดัชนีที่แสดงขนาดของกลุมตัวอยางที่จะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคลอง

กลมกลืนของตัวแบบได (Critical N) 

FMR การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

CC การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง 

BM รูปแบบธุรกิจ 

IR สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ 

TMP การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

KT ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IT โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

KMR การรับรูการจัดการความรู 

MT การจัดการความรูของพนักงาน 

HM การจัดการทรัพยากรมนุษย 

SI โครงสรางพื้นฐานสังคม 

MFR การรับรูการมุงเนนการตลาด 

CF การมุงเนนลูกคา 

MS กลยุทธการตลาด 

WE การปฏิบัติงาน การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ROO การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

FP ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

MP ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

EP ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 
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4.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 4.1.1 ผลการวิเคราะหเชงิพรรณนา 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Hypermarket 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 205 51.3 

หญิง 195 48.8 

รวม 400 100.0 

อายุ   

ตํ่ากวา 20 ป 116 29.0 

21-30 ป 162 40.5 

31-40 ป 74 18.5 

41-50 ป 34 8.5 

51-60 ป 11 2.8 

61 ปข้ึนไป 3 .8 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 225 56.3 

ปริญญาโท 146 36.5 

ปริญญาเอก 27 6.8 

อื่นๆ 2 .5 

รวม 400 100.0 

ประสบการณในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 221 55.3 

6-10 ป 89 22.3 

11-15 ป 40 10.0 

16 ปข้ึนไป 50 12.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 225 56.3 

ปริญญาโท 146 36.5 

ปริญญาเอก 27 6.8 

อื่นๆ 2 .5 

รวม 400 100.0 

ประสบการณในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 221 55.3 

6-10 ป 89 22.3 

11-15 ป 40 10.0 

16 ปข้ึนไป 50 12.5 

รวม 400 100.0 

ระยะเวลาที่รูจักและใชบริการ   

นอยกวา 1 ป 30 7.5 

1 ป 10 2.5 

2 ป 17 4.3 

3 ป 20 5.0 

4 ป 17 4.3 

5 ป 24 6.0 

มากกวา 5 ป 282 70.5 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 205 คน คิดเปน

รอยละ 51.3 เปนเพศหญิง จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 ตามลําดับ ดานอายุ สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา มีอายุระหวาง ต่ํากวา 20 ป จํานวน 

116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 และมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 

ตามลําดับ โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมา 

คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 และระดับปริญญาเอก จํานวน 27 คน  
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คิดเปนรอยละ 6.8 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 221 คน คิดเปน

รอยละ 55.3 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 

และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และสวนใหญรูจัก

และใชบริการ Supermarket มากกวา 5 ป จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.5 รองลงมา คือ รูจักและ

ใชบริการ นอยกวา 1 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และรูจักและใชบริการ 3 ป จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 5.0 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Department Store 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 189 47.3 

หญิง 211 52.8 

รวม 400 100.0 

อาย ุ   

ตํ่ากวา 20 ป 84 21.0 

21-30 ป 189 47.3 

31-40 ป 89 22.3 

41-50 ป 28 7.0 

51-60 ป 10 2.5 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 229 57.3 

ปริญญาโท 153 38.3 

ปริญญาเอก 13 3.3 

อื่นๆ 5 1.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 234 58.5 

6-10 ป 84 21.0 

11-15 ป 37 9.3 

16 ปข้ึนไป 45 11.3 

รวม 400 100.0 

ระยะเวลาที่รูจักและใชบริการ   

นอยกวา 1 ป 38 9.5 

1 ป 9 2.3 

2 ป 14 3.5 

3 ป 20 5.0 

4 ป 18 4.5 

5 ป 12 3.0 

มากกวา 5 ป 289 72.3 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปน

รอยละ 52.8 เปนเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 ตามลําดับ ดานอายุ สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมา มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน  

89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 และมีอายุระหวาง ต่ํากวา 20 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 

ตามลําดับ โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมา 

คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 และระดับปริญญาเอก จํานวน 13 คน  

คิดเปนรอยละ 3.3 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 234 คน คิดเปน

รอยละ 58.5 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 

และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และสวนใหญรูจัก

และใชบริการ Hypermarket มากกวา 5 ป จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 72.3 รองลงมา คือ รูจักและ

ใชบริการ นอยกวา 1 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และรูจักและใชบริการ 3 ป จํานวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 5.0 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Supermarket 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 189 47.3 

หญิง 211 52.8 

รวม 400 100.0 

อายุ   

ตํ่ากวา 20 ป 98 24.5 

21-30 ป 171 42.8 

31-40 ป 81 20.3 

41-50 ป 37 9.3 

51-60 ป 12 3.0 

61 ปข้ึนไป 1 .3 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 234 58.5 

ปริญญาโท 139 34.8 

ปริญญาเอก 19 4.8 

อื่นๆ 8 2.0 

รวม 400 100.0 

ประสบการณในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 240 60.0 

6-10 ป 76 19.0 

11-15 ป 40 10.0 

16 ปข้ึนไป 44 11.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาที่รูจักและใชบริการ   

นอยกวา 1 ป 22 5.5 

1 ป 15 3.8 

2 ป 18 4.5 

3 ป 31 7.8 

4 ป 8 2.0 

5 ป 27 6.8 

มากกวา 5 ป 279 69.8 

รวม 400 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปน

รอยละ 52.8 เปนเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 ตามลําดับ ดานอายุ สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมา มีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 98 คน 

คิดเปนรอยละ 24.5 และมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 ตามลําดับ  

โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมา คือ  

ระดับปริญญาโท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน  

คิดเปนรอยละ 2.0 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 240 คน คิดเปน

รอยละ 60.0 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 

และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และสวนใหญรูจัก

และใชบริการ Department Store  มากกวา 5 ป จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมา คือ 

รูจักและใชบริการ 5 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และรูจักและใชบริการ นอยกวา 1 ป 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

 

 

 

 

 

 

 



118 

ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 583 48.6 

หญิง 617 51.4 

รวม 1200 100.0 

อายุ   

ตํ่ากวา 20 ป 284 23.7 

21-30 ป 540 45.0 

31-40 ป 252 21.0 

41-50 ป 90 7.5 

51-60 ป 31 2.6 

61 ปข้ึนไป 3 .3 

รวม 1200 100.0 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 683 56.9 

ปริญญาโท 452 37.7 

ปริญญาเอก 53 4.4 

อื่นๆ 12 1.0 

รวม 1200 100.0 

ประสบการณในการทํางาน   

ไมเกิน 5 ป 689 57.4 

6-10 ป 257 21.4 

11-15 ป 114 9.5 

16 ปข้ึนไป 140 11.7 

รวม 1200 100.0 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาที่รูจักและใชบริการ   

นอยกวา 1 ป 106 8.8 

1 ป 28 2.3 

2 ป 45 3.8 

3 ป 60 5.0 

4 ป 53 4.4 

5 ป 48 4.0 

มากกวา 5 ป 860 71.7 

รวม 1200 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 617 คน คิดเปน

รอยละ 51.4 เปนเพศชาย จํานวน 583 คน คิดเปนรอยละ 48.6 ตามลําดับ ดานอายุ สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป จํานวน 540 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา มีอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 284 คน 

คิดเปนรอยละ 23.7 และมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 21.0 ตามลําดับ  

โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 683 คน คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมา คือ  

ระดับปริญญาโท จํานวน 452 คน คิดเปนรอยละ 37.7 และระดับปริญญาเอก จํานวน 53 คน  

คิดเปนรอยละ 4.4 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 689 คน คิดเปน

รอยละ 57.4 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 21.4 

และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 11.7 และสวนใหญ

รูจักและใชบริการ Department Store  มากกวา 5 ป จํานวน 860 คน คิดเปนรอยละ 71.7 รองลงมา 

คือ รูจักและใชบริการ นอยกวา 1 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และรูจักและใชบริการ 3 ป 

จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
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4.2 ผลการวิเคราะหภาพรวม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจดัการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม โดยใชสถิติเชงิพรรณนา 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจําแนกตาม 

 ประเภทธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

การรับรูการ

จัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพ 

Hypermarket Department Supermarket รวม 

 S.D. 
แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 

การมุงเนนลูกคา

เปนศูนยกลาง 

3.68 0.64 มาก 3.86 0.62 มาก 3.70 0.64 มาก 3.75 0.64 มาก 

รูปแบบธุรกิจ 3.76 0.64 มาก 3.85 0.64 มาก 3.69 0.64 มาก 3.77 0.64 มาก 

สารสนเทศ

ลูกคาในการ

สรางความ 

สัมพันธ 

3.79 0.78 มาก 3.91 0.71 มาก 3.71 0.73 มาก 3.80 0.74 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.74 0.61 มาก 3.88 0.59 มาก 3.70 0.61 มาก 3.77 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ โดยรวม

ทั้ง 3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.77 และ S.D. = 0.61 โดยเฉพาะดาน

สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 และ 

S.D. = 0.74 อยูในระดับมาก ซึ่งสามารถวิเคราะหในแตละกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเปน 

กลุมตัวอยางของธุรกิจ Department มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.88 และ S.D. = 0.59 อยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.91 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket  

มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.74 และ S.D. = 0.61 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานสารสนเทศลูกคา 

ในการสรางความสัมพันธ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 และ S.D. = 0.78  

อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.70 และ  

S.D. = 0.61 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ ซึ่งอยู 

ในระดับสูงที่สุด โดยมคีาเฉล่ียเทากับ 3.71 และ S.D. = 0.73 อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามประเภท

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

การรับรู

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Hypermarket Department Supermarket รวม 

X S.D. 
แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 

ความรูดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.75 0.73 มาก 3.87 0.69 มาก 3.70 0.71 มาก 3.77 0.71 มาก 

โครงสราง

พื้นฐานดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.75 0.78 มาก 3.88 0.76 มาก 3.70 0.76 มาก 3.78 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.75 0.71 มาก 3.87 0.69 มาก 3.70 0.69 มาก 3.78 0.70 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมทั้ง  

3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.78 และ S.D. = 0.70 โดยเฉพาะดาน

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 และ  

S.D. = 0.77 อยูในระดับมาก ซึ่งสามารถวิเคราะหในแตละกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเปน 

กลุมตัวอยางของธุรกิจ Department มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 และ S.D. = 0.76 อยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.88 และ S.D. = 0.76 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket  

มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.75 และ S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 และ S.D. = 0.78  

อยูในระดับมาก และ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.69 

อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับ 

สูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.76 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



122 

ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูการจัดการความรู จําแนกตามประเภทธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม 
 

การรับรูการ

จัดการความรู 

Hypermarket Department Supermarket รวม 

X S.D. 
แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 

การจัดการ

ความรูของ

พนักงาน 

3.63 0.81 มาก 3.78 0.75 มาก 3.68 0.81 มาก 3.70 0.79 มาก 

การจัดการ

ทรัพยากร

มนุษย 

3.69 0.81 มาก 3.85 0.75 มาก 3.74 0.79 มาก 3.76 0.79 มาก 

โครงสราง

พื้นฐานสังคม 

3.77 0.79 มาก 3.85 0.77 มาก 3.75 0.78 มาก 3.79 0.78 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.70 0.72 มาก 3.83 0.68 มาก 3.72 0.71 มาก 3.75 0.71 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูการจัดการความรู โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.75 และ S.D. = 0.71 โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม 

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และ S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก ซึ่งสามารถ

วิเคราะหในแตละกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยางของธุรกิจ Department  

มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 และ S.D. = 0.68 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม 

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 และ S.D. = 0.77 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

กลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.72 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 และ  

S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket มีคาเฉล่ียรวม เทากับ 3.70 

และ S.D. = 0.72 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และ S.D. = 0.79 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูการมุงเนนการตลาด จําแนกตามประเภท

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

การรับรูการ

มุงเนนการตลาด 

Hypermarket Department Supermarket รวม 

X S.D. 
แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 

การมุงเนนลูกคา 3.84 0.70 มาก 3.86 0.74 มาก 3.71 0.75 มาก 3.80 0.73 มาก 

กลยุทธ

การตลาด 

3.81 0.75 มาก 3.88 0.75 มาก 3.68 0.77 มาก 3.79 0.76 มาก 

การปฏิบัติงาน 

การดาํเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 

3.79 0.76 มาก 3.88 0.75 มาก 3.67 0.79 มาก 3.78 0.77 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.81 0.66 มาก 3.88 0.68 มาก 3.69 0.71 มาก 3.79 0.69 มาก 

 

 จากตารางที่  4.9 พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูการมุงเนนการตลาด โดยรวมทั้ง  

3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 และ S.D. = 0.69 โดยเฉพาะดานการ

มุงเนนลูกคา ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และ S.D. = 0.73 อยูในระดับมาก  

ซึ่งสามารถวิเคราะหในแตละกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยางของธุรกิจ 

Department มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.88 และ S.D. = 0.68 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานกลยุทธ

การตลาดและดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด เทากัน 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 และ S.D. = 0.75 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ 

Hypermarket มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.81 และ S.D. = 0.76 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการ

มุงเนนลูกคา ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก 

และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.69 และ S.D. = 0.71 อยูใน 

ระดับมาก โดยเฉพาะดานการมุงเนนลูกคา ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ 

S.D. = 0.75 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร จําแนกตาม

ประเภทธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

การรับรูผลการ

ดําเนินงาน 

ขององคกร 

Hypermarket Department Supermarket รวม 

X S.D. 
แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 
 S.D. 

แปล

ผล 

ผลการดําเนิน 

งานทางดาน

การเงิน 

3.78 0.74 มาก 3.89 0.76 มาก 3.71 0.75 มาก 3.79 0.75 มาก 

ผลการดําเนิน 

งานทางดาน

การตลาด 

3.85 0.78 มาก 3.93 0.78 มาก 3.74 0.78 มาก 3.84 0.78 มาก 

ผลการดําเนิน 

งานทางดาน

สิ่งแวดลอม 

3.73 0.81 มาก 3.78 0.85 มาก 3.66 0.84 มาก 3.72 0.83 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 0.68 มาก 3.86 0.70 มาก 3.70 0.70 มาก 3.79 0.70 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร โดยรวมทั้ง 

3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 และ S.D.= 0.70 โดยเฉพาะดานผลการ

ดําเนินงานทางดานการตลาด ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และ S.D. = 0.78  

อยูในระดับมาก ซึ่งสามารถวิเคราะหในแตละกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยาง 

ของธุรกิจ Department มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.86 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ 

ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 และ  

S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket มีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 3.79 และ S.D. = 0.69 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และ S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยาง

ของธุรกิจ Supermarket มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะ 

ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 และ  

S.D. = 0.78 อยูในระดับมาก ตามลําดับซึ่งสามารถวิเคราะหในแตละกลุมตัวอยางไดดังนี้ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket สวนใหญจะเปนดานการรับรูการมุงเนนการตลาด 

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ S.D. = 0.66 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานผลการดําเนินงานขององคกร มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.79 และ S.D. = 0.68 อยูในระดับมาก  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก ดานการจัดการ
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ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 และ S.D. = 0.61 อยูในระดับมาก ดานการจัดการ

ความรู มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.72 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Department สวนใหญจะเปนดานการรับรูการมุงเนนการตลาด  

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และ S.D. = 0.68 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88 และ S.D. = 0.59 อยูในระดับมาก 

ดานการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 และ S.D. = 0.69 อยูในระดับมาก  

ดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก 

ดานการรับรูการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และ S.D. = 0.68 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket สวนใหญจะเปนดานการรับรูการจัดการความรู  

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก 

ดานการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.69 อยูในระดับมาก  

ดานการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และ S.D. = 0.61 อยูในระดับมาก 

ดานการรับรูการมุงเนนการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ รวม สวนใหญจะเปนดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานการรับรูการมุ งเนนการตลาด มีคาเฉล่ียเทา กับ 3.79 และ S.D. = 0.69 อยูในระดับมาก  

ดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 และ S.D. = 0.70 อยูในระดับมาก  

ดานการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 และ S.D. = 0.61 อยูในระดับมาก 

ดานการรับรูการจัดการความรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ S.D. = 0.71 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

4.3 ผลการวิเคราะหการตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

 4.3.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได 

การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ 

การแจกแจงปกติของขอมูล วามีลักษณะอยางไร เปนการแจกแจงแบบปกติหรือไม ซึ่งเปนขอตกลง

เบื้องตนของการตรวจสอบขอมูลกอนวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง 

เนื่องจากการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรจะทําใหนักวิจัยทราบวา ลักษณะการแจกแจง 

ของตัวแปรเปนแบบใด ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย 

(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาเบ  (Skewness) ความโดง (Kurtosis)  

เพื่อทําใหสามารถสรุปไดวา ตัวแปรในการวิจัยแตละตัวมีการแจกแจงแบบปกติหรือไมอยางไร  

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรบงชี้ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) จํานวน  

5 องคประกอบ คือ 
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 1) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา 

เปนศูนยกลาง (CC) ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) 

 2) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) ไดแก  ดานความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KT) ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

 3) การรับรูการจัดการความรู (KMR) ไดแก ดานการจัดการความรูของพนักงาน 

(MT) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) 

 4) การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา (CF) ดานกลยุทธ

การตลาด (MS) และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (WE) 

5) การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดแก ดานผลการดําเนินงานทาง 

ดานการเงิน (FP) ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (MP) และดานผลการดําเนินงานทาง 

ดานสิ่งแวดลอม (EP) 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงคาสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปร (N = 1,200) 
 

ตัวแปร MIN MAX  S.D. SK KU แปลผล 

Hypermarket 

CC 1.11 5.00 3.68 0.64 -0.56 1.16 มาก 

BM 1.36 5.00 3.76 0.64 -0.52 0.69 มาก 

IR 1.00 5.00 3.79 0.78 -0.74 0.66 มาก 

KT 1.00 5.00 3.75 0.73 -0.65 0.81 มาก 

IT 1.00 5.00 3.75 0.78 -0.54 0.30 มาก 

MT 1.00 5.00 3.63 0.81 -0.28 0.01 มาก 

HM 1.00 5.00 3.69 0.81 -0.37 -0.06 มาก 

SI 1.00 5.00 3.77 0.79 -0.38 -0.07 มาก 

CF 1.00 5.00 3.84 0.70 -0.44 0.40 มาก 

MS 1.00 5.00 3.81 0.75 -0.33 0.01 มาก 

WE 1.00 5.00 3.79 0.76 -0.36 0.10 มาก 

FP 1.00 5.00 3.78 0.74 -0.36 0.07 มาก 

MP 1.00 5.00 3.85 0.78 -0.54 0.45 มาก 

EP 1.00 5.00 3.73 0.81 -0.54 0.31 มาก 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
 

ตัวแปร MIN MAX  S.D. SK KU แปลผล 

Department Store 

CC 1.44 5.00 3.86 0.62 -0.35 0.12 มาก 

BM 1.00 5.00 3.85 0.64 -0.37 0.30 มาก 

IR 1.00 5.00 3.91 0.71 -0.36 -0.28 มาก 

KT 1.33 5.00 3.87 0.69 -0.36 -0.06 มาก 

IT 1.25 5.00 3.88 0.76 -0.34 -0.41 มาก 

MT 1.50 5.00 3.78 0.75 -0.22 -0.39 มาก 

HM 1.00 5.00 3.85 0.75 -0.38 -0.14 มาก 

SI 1.00 5.00 3.85 0.77 -0.42 -0.08 มาก 

CF 1.00 5.00 3.86 0.74 -0.47 -0.05 มาก 

MS 1.00 5.00 3.88 0.75 -0.38 -0.09 มาก 

WE 1.00 5.00 3.88 0.75 -0.32 -0.23 มาก 

FP 1.00 5.00 3.89 0.76 -0.51 -0.09 มาก 

MP 1.00 5.00 3.93 0.78 -0.54 0.03 มาก 

EP 1.00 5.00 3.78 0.85 -0.66 0.52 มาก 

Supermarket 

CC 1.33 5.00 3.70 0.64 -0.31 0.05 มาก 

BM 1.00 5.00 3.69 0.64 -0.17 -0.03 มาก 

IR 1.20 5.00 3.71 0.73 -0.23 -0.30 มาก 

KT 1.00 5.00 3.70 0.71 -0.18 -0.33 มาก 

IT 1.00 5.00 3.70 0.76 -0.20 -0.43 มาก 

MT 1.00 5.00 3.68 0.81 -0.12 -0.39 มาก 

HM 1.00 5.00 3.74 0.79 -0.34 0.02 มาก 

SI 1.00 5.00 3.75 0.78 -0.33 -0.01 มาก 

CF 1.00 5.00 3.71 0.75 -0.22 -0.17 มาก 

MS 1.00 5.00 3.68 0.77 -0.26 -0.13 มาก 

WE 1.00 5.00 3.67 0.79 -0.21 -0.27 มาก 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
 

ตัวแปร MIN MAX  S.D. SK KU แปลผล 

Department Store 

FP 1.00 5.00 3.71 0.75 -0.27 -0.20 มาก 

MP 1.00 5.00 3.74 0.78 -0.26 -0.35 มาก 

EP 1.00 5.00 3.66 0.84 -0.40 0.05 มาก 

รวม 

CC 1.11 5.00 3.75 0.64 -0.41 0.48 มาก 

BM 1.00 5.00 3.77 0.64 -0.35 0.28 มาก 

IR 1.00 5.00 3.80 0.74 -0.47 0.10 มาก 

KT 1.00 5.00 3.77 0.71 -0.41 0.17 มาก 

IT 1.00 5.00 3.78 0.77 -0.36 -0.17 มาก 

MT 1.00 5.00 3.70 0.79 -0.22 -0.22 มาก 

HM 1.00 5.00 3.76 0.79 -0.37 -0.05 มาก 

SI 1.00 5.00 3.79 0.78 -0.38 -0.06 มาก 

CF 1.00 5.00 3.80 0.73 -0.37 0.00 มาก 

MS 1.00 5.00 3.79 0.76 -0.32 -0.09 มาก 

WE 1.00 5.00 3.78 0.77 -0.30 -0.15 มาก 

FP 1.00 5.00 3.79 0.75 -0.37 -0.12 มาก 

MP 1.00 5.00 3.84 0.78 -0.44 -0.01 มาก 

EP 1.00 5.00 3.72 0.83 -0.53 0.27 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตไดของภาพรวมและรายธุรกิจ 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัว มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (X = 3.63-3.93) และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.62-0.85 แสดงใหเห็นวา ขอมูลมีการกระจายตัวอยูใกลกับคาเฉล่ีย 

เนื่องจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกลาวมีคาไมเกิน 1 เมื่อพิจารณาคาความเบ (Skewness)  

หรือความสมมาตรของการแจกแจงในภาพรวมและรายธุรกิจ พบวา ตัวแปรสังเกตไดที่มีอยู 

ในแบบจําลองทั้งหมด มีการแจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของ 

ตัวแปรสังเกตไดทุกตัว มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉล่ีย แตเมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา ตัวแปร 

สังเกตได มีคาความเบอยูระหวาง -0.74 ถึง -0.22 ซึ่งถือวา มีความเบนอยมาก เม่ือพิจารณาคา 
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ความโดง (Kurtosis) พบวา ตัวแปรสังเกตได ท่ีมีอยูในแบบจําลอง สวนใหญมีคาความโดง 

มากกวาปกติ (Lepto Kurticor Leptokurric distribution) โดยคาความโดงที่คํานวณไดจะมากกวา

ศูนยหรือมีคาเปนบวก แสดงวา ขอมูลของตัวแปรสังเกตได ดังกลาว มีการกระจายขอมูลในลักษณะ

คอนขางสูงกวาโคงปกติ หรือมีการกระจายของขอมูลไมมากนัก โดยพบวา ตัวแปรสังเกตได มีคา

ความโดงอยูระหวาง 0.01 ถึง 1.16 และมีคาความโดงนอยกวาปกติ (Platy Kurticor Leptokurric 

distribution) โดยคาความโดงที่คํานวณไดจะนอยกวาศูนยหรือมีคาเปนลบ แสดงวา ขอมูลของ 

ตัวแปรสังเกตไดดังกลาว มีการกระจายขอมูลในลักษณะคอนขางโคงเล็กนอย หรือมีการกระจาย

ของขอมูลมาก โดยพบวา ตัวแปรสังเกตได มีคาความโดงอยูระหวาง -0.43 ถึง -0.01 เม่ือพิจารณา 

คาความเบและความโดง พบวา คาความเบและความความโดงมีความแตกตางจากศูนยเพียงเล็กนอย 

ซึ่งจัดไดวาใกลศูนย จึงถือวา ตัวแปรสังเกตได มีการแจกแจงเปนโคงปกติ จึงมีความเหมาะสมที่จะ

นําไปวเิคราะหสมการเชิงโครงสรางดังแสดงในตารางที่ 4.11 

 4.3.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

 ผู วิ จัยทํ าการวิ เคราะหค าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได   

โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

ทําใหได เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได  เพื่อตรวจสอบขอตกลงเ บ้ืองตน 

ของการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง เน่ืองจากขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญของการ 

วิ เคราะหองคประ กอบ คือ ตัวแปรตองมีความสัมพันธ กัน เพื่อวัตถุประสงคห ลักข อง 

การวิเคราะหองคประกอบในการรวมกลุมของตัวแปรที่สัมพันธกัน ซึ่งการตรวจสอบวา ตัวแปร 

มีความสัมพันธกันมากหรือไม ผูวิจัยใชคาสถิติทดสอบ 2 คา คือ Kaiser-Mayer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบวา ตัวแปรสังเกตได

ทั้งหมดเปนเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) หรือไม (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)  

ผลการวิเคราะหสามารถนําเสนอไดดงันี้ 

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวาง

ตัวแปรสังเกตได จํานวน 14 ตัวแปร พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 91 คู ซึ่งเปน 

ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด มีความสัมพันธกัน และความสัมพันธของตัวแปรทุกคูมีทิศทางเดียวกัน 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธทางบวก มีขนาดของ

ความสัมพันธหรือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.543-0.796 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ที่ใชวัดตัวแฝง

เดียวกัน พบวา ตวัแปรสังเกตไดทุกคู มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสังเกตได ที่มีความสัมพันธ กันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8)  

จํานวน 49 คู และตัวแปรสังเกตได ที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จํานวน  
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3 คู ตัวแปรสังเกตไดคูที่มีความสัมพันธกันสูงมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KT) กับดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) (r = 0.796) สวนตัวแปรคูที่ มี

ความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) กับดานการ

จัดการความรูของพนกังาน (MT) (r = 0.573) 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ที่ใชวัดตัวแฝง

ตางกัน พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกคู มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสังเกตได ที่มีความสัมพันธ กันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8)  

จํานวน 83 คู ตัวแปรสังเกตได ที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จํานวน 8 คู 

ตัวแปรสังเกตได คูที่มีความสัมพันธกันสูงมากที่สุด คือ ดานการมุงเนนลูกคา (CF) และดานการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (WE) กับดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (FP)  

(r = 0.715) สวนตัวแปรคู ที่มคีวามสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (CC) 

กับดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (EP) (r = 0.543) แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกคู ในภาพรวม พบวา คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ทุกคูสวนใหญมีคาไมเกิน 0.80 ความสัมพันธดังกลาว 

แสดงใหเห็นวา ตัวแปรสังเกตไดมีระดับความสัมพันธไมสูงมากนัก ไมเกิดปญหา Multicollineartiry 

และตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดอยูบนองคประกอบรวมกัน ดังน้ัน มีความเหมาะสมที่จะนําไป

วิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง 

เมื่อพิจารณาคาสถิติ Bartlett’s test of sphericity พบวา มีคาเทากับ 15645.071 df = 91 

(P-value = 0.000) แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมเปนเมทริกซเอกลักษณ (Indentity 

matrix) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางเพียงพอที่จะสามารถ

นําไปวเิคราะหองคประกอบได สอดคลองกับผลการวิเคราะห Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ซึ่งมีคา

ใกล 1 (0.966) แสดงใหเห็นวา ตัวแปรสังเกตได มีความสัมพันธกันมาก เหมาะสมในการนําไปใช

ในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษตอไป เนื่องจาก

คาดัชนีมีคา 0.80 ขึ้นไป แสดงวา ขอมูลเหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) ดีมาก (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554 อางองิจาก Hair et al., 2006) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรสังเกตได 
 

 CC BM IR KT IT MT HM SI CF MS WE FP MP EP 

CC 1              

BM 0.783** 1             

IR 0.668** 0.749** 1            

KT 0.687** 0.756** 0.725** 1           

IT 0.594** 0.683** 0.670** 0.796** 1          

MT 0.616** 0.633** 0.573** 0.651** 0.634** 1         

HM 0.636** 0.657** 0.610** 0.674** 0.639** 0.776** 1        

SI 0.597** 0.647** 0.632** 0.675** 0.683** 0.696** 0.707** 1       

CF 0.642** 0.729** 0.626** 0.702** 0.650** 0.638** 0.654** 0.663** 1      

MS 0.646** 0.708** 0.638** 0.708** 0.624** 0.653** 0.664** 0.656** 0.778** 1     

WE 0.628** 0.708** 0.659** 0.698** 0.633** 0.634** 0.630** 0.657** 0.741** 0.777** 1    

FP 0.634** 0.695** 0.660** 0.692** 0.650** 0.669** 0.699** 0.678** 0.715** 0.709** 0.715** 1   

MP 0.633** 0.694** 0.625** 0.678** 0.615** 0.603** 0.642** 0.645** 0.682** 0.686** 0.701** 0.768** 1  

EP 0.543** 0.627** 0.565** 0.618** 0.558** 0.591** 0.549** 0.609** 0.599** 0.607** 0.627** 0.668** 0.650** 1 

Bartlett’s test of sphericity = 15645.071, df = 91, P-value = 0.000, KMO = 0.966 

หมายเหต ุ** p < .01

131 
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 4.4.1 เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จากการ

ทบทวนวรรณกรรมทั้ งในบริบทคนไทยและบริบทตางประเทศ (Documentary Research)  

โดยทําการศึกษา คนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสารตางประเทศ ประกอบดวย ตัวแปร

ทั้งสิ้น 5 ตัวแปรแฝง และ 11 ตัวแปรสังเกตได รวมถึงการเขาสัมภาษณ ผูอํานวยการบริหาร สมาคม

ผูคาปลีกไทย จํานวน 1 ทานและผูบริหารธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จํานวน 4 แหง โดยการสุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 5 ทาน เพื่อยืนยันปจจัย และแนวคิดที่ผูวิจัยไดทําการ

ทบทวน โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณดวยตนเองและใชวิธีการสัมภาษณแบบเผชิญหนากัน  

(Face-to-Face Interview) เพื่อสอบถามความคิดเห็นดานตางๆ ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตามความเปนจริง รวมถึงสรุปประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อทําการ

ยืนยันปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และกรอบแนวความคิด

แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ ที่สงผลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 

 4.4.2 เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย 

 1) ปจจัยนําเขา (Input) เชน วัตถุดิบ แรงงาน ทุน ซึ่งถือวา เปนทรัพยากรที่ มี

ความสําคัญตอองคการที่ผูบริหารทุกคนตองใหความสําคัญ เปนกระบวนการผลิต ซึ่งเปล่ียนจาก

วัตถุดิบเปนสินคาและบริการ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีปจจัย 3 ปจจัย ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการความรู การมุงเนนการตลาด 

2) กระบวนการ (Process) เปนกระบวนการผลิต ซึ่งเปล่ียนจากวัตถุดิบเปนสินคา และ

บริการ เชน กิจกรรมตางๆ ในการวางแผน การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีปจจัย คือ การจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ 

3) ปจจัยนําออก หรือ ผลผลิต (Output) ไดแก สินคาและการบริการ การวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยมีปจจัย 3 ปจจัย ไดแก ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

และผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 

4) ขอมูลยอนกลับจากภายในองคการ (Feedback) เชน ขอมูลของพนักงานเก่ียวกับ

ผูบริหาร เครื่องจักรลาสมัย สภาพภายในโรงงานไมดี เปนตน ขอบเขตทางดานเน้ือหาในตัวแปร 

ผูวิจัยไดทําการควบคุมตัวแปร ซึ่งประกอบดวย 5 ตัวแปรแฝง และ 14 ตัวแปรสังเกตได  

ตามภาพประกอบที่ 2.16 แสดงการพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
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 4.4.3 เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกร ผลการวิเคราะหและตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง

เชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษ การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผล 

การดําเนินงานขององคกร ซึ่งประกอบดวย 

1) ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัด (Construct Validity) 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 

CFA) เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของโมเดลสมการเชิงโครงสราง ดวยการ

พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบและคา R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรรวมของตัวบงชี้ ซึ่งสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวน ไดแก  (1) รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (FMR) (2) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม (TMR) (3) การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  (KMR)  

(4) การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (MFR) และ (5) การรับรูผลของการ

ดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (ROO) โดยทําการแบงเปรียบเทียบธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

แยกเปนรายประเภทธุรกิจ จํานวน 3 ประเภท ซึ่งประกอบดวย Hypermarket, Department และ 

Supermarket ดังนี้ 

 1.1) รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket 

ตัวแปรองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนน

ลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) ดานรูปแบบธุรกิจ (HBM) และดานสารสนเทศลูกคาในการสราง

ความสัมพันธ (HIR) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.614 ถึง 0.786 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ

ดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1308.775, df = 3, 

P-value = .000 ซึ่ งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได  ไมใช เมทริกซเอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.707 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.13 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket 
 

 HCC HBM HIR 

HCC 1.00   

HBM 0.786** 1.00  

HIR 0.614** 0.694** 1.00 

MEAN 3.68 3.76 3.79 

S.D. 0.64 0.64 0.78 

KMO = 0.707, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1308.775, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 

Chi-Square = 1.22, df = 1, P-value = 0.26873, RMSEA = 0.017 
 

ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 1.22, df = 1, P-value = 0.26873,  

RMSEA = 0.017, GFI =1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (HFMR) มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket พบวา ตัวแปรมีน้ําหนัก

ความสําคัญในการบงชี้รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบ
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ธุรกิจ (HBM) ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) และดานสารสนเทศลูกคาในการสราง

ความสัมพันธ (HIR) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.94, 0.84 และ 0.75 ตามลําดับ 

และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้รูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket รอยละ 88, 70 และ 56 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหใน

ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงโมเดลรูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket และตารางที่ 4.14 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลรูปแบบ 

การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

ตารางที่  4.14 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (คาน้ําหนัก

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HCC 0.84 0.02 27.56 0.36 0.70 

HBM 0.94 0.02 32.66 1.03 0.88 

HIR 0.75 0.02 24.16 0.19 0.56 

Chi-Square = 1.22, df = 1, P-value = 0.26873, RMSEA = 0.017, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.2) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุร กิจคาปลีกสมัยใหม  ประ เภท 

Hypermarket 

ตัวแปรองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก ดานความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (HKT) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIT) ผลการตรวจสอบ

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง 0.742 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s 

test of Sphericity Chi-Square = 637.654, df = 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได ไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห
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องคประกอบไดและคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสม

ที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
 

 HKT HIT 

HKT 1.00  

HIT 0.742** 1.00 

MEAN 3.75 3.75 

S.D. 0.73 0.78 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 637.654, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.88715, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.88715,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (HTMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 

คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HKT) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (HIT) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.86 และ 0.86 ตามลําดับ และมี

ความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket รอยละ 74 และ 74 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิ เคราะหในภาพประกอบที่  4.2  

แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket  

และตารางที่ 4.16 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HKT 0.86 0.02 27.30 0.60 0.74 

HIT 0.86 0.02 27.23 0.55 0.74 

Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.88715, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.3) การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการความรูของพนักงาน 

(HMT) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) ผลการ

ตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตาง

จากศูนย  อยางมี นัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระ ดับ .01 มีค าความสัมพันธ กันในระดับสูง  โดยมี 

คาความสัมพันธระหวาง 0.649 ถึง 0.738 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1225.073, df = 3, P-value = .000  

ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก

พอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.732 

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.17 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการ จัดการควา มรูข องธุร กิจคาปลีกสมัยให ม  ประเภท 

Hypermarket 
 

 HMT HHM HSI 

HMT 1.00   

HHM 0.738** 1.00  

HSI 0.649** 0.700** 1.00 

MEAN 3.63 3.69 3.77 

S.D. 0.81 0.81 0.79 

KMO = 0.732, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1225.073, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 
 

 
 

Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78575, RMSEA = 0.000 
 

ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

 Hypermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78575,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการจัดการความรู 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (HKMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูการจัดการ
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ความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  ประเภท Hypermarket ทั้ งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) ดานการจัดการความรู 

ของพนักงาน (HMT) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.91, 0.83 และ 0.79 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรู 

การจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket รอยละ 82, 70 และ 63 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.3 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรู

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket และตารางที่  4.18 แสดงผลการตรวจสอบ 

ความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

ตารางที่ 4.18 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ 

 คาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของ 

 ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการจัดการความรู 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HMT 0.83 0.08 27.98 0.10 0.70 

HHM 0.91 0.23 32.87 0.06 0.82 

HSI 0.79 0.10 26.01 0.07 0.63 

Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78575, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.4) การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

ตัวแปรองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก  ดานการมุ งเนนลูกค า (HCF)  

ดานกลยุทธการตลาด (HMS) และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (HWE)  

ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได 

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมี 

คาความสัมพันธระหวาง 0.674 ถึง 0.740 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1297.528, df = 3, P-value = .000  

ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตวัแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมาก
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พอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.739 

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.19 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
 

 HCF HMS HWE 

HCF 1.00   

HMS 0.724** 1.00  

HWE 0.674** 0.740** 1.00 

MEAN 0.84 0.81 0.79 

S.D. 0.70 0.75 0.76 

KMO = 0.739, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1297.528, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 
 

 
Chi-Square = 1.63, df = 1, P-value = 0.20220, RMSEA = 0.028 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงการรับรูโมเดลการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
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 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 1.63, df = 1, P-value = 0.20220,  

RMSEA = 0.028, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (HMFR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูการมุงเนน

การตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกลยุทธการตลาด (HMS) ดานการปฏิบัติงานการดําเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ (HWE) และดานการมุงเนนลูกคา (HCF) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.92, 0.84 และ 0.80 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรูการมุงเนน

การตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket รอยละ 84, 70 และ 65 ตามลําดับ  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.4 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket และตารางที่  4.20 แสดงผลการตรวจสอบความตรง 

ของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Hypermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HCF 0.80 0.02 26.57 0.31 0.65 

HMS 0.92 0.15 33.55 0.10 0.84 

HWE 0.84 0.07 28.36 0.12 0.70 

Chi-Square = 1.63, df = 1, P-value = 0.20220, RMSEA = 0.028, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.5) การรับรูผลของการดํา เนินงานของธุรกิจค าปลีกสมัย ใหม  ประ เภท 

Hypermarket 

ตัวแปรองคประกอบการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Hypermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

(HFP) ด านผลการดํา เนินงานทางด านการตลาด (HMP) และดานผลการดํา เ นินงานทาง 

ดานสิ่งแวดลอม (HEP) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธ
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ของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.624 ถึง 0.714 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ

ดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1080.136, df = 3, 

P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอ ที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.726 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.21 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
 

 HFP HMP HEP 

HFP 1.00   

HMP 0.714** 1.00  

HEP 0.649** 0.624** 1.00 

MEAN 3.78 3.85 3.73 

S.D. 0.74 0.78 0.81 

KMO = 0.726, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1080.136, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.38934, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.5 แสดงโมเดลผลของการรับรูการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Hypermarket 
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 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.38934,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูผลของการดําเนินงาน

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (HFMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้ผลของการรับรู  

การดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (HFP) ดานผลการ

ดําเนินงานทางดานการตลาด (HMP) และดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (HEP) 

ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.84 และ 0.75 ตามลําดับและมีความผันแปร

รวมของตัวบงชี้การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket 

รอยละ 79, 70 และ 59 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.5 แสดงโมเดล  

การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket และตารางที่ 4.22 

แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Hypermarket 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบรูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Hypermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HFP 0.89 0.12 31.71 0.12 0.79 

HMP 0.84 0.08 27.86 0.13 0.70 

HEP 0.75 0.03 23.60 0.25 0.56 

Chi-Square = 0.81, df = 1, P-value = 0.36698, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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1.6) รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store 

ตัวแปรองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการ

มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) ดานรูปแบบธุรกิจ (DBM) และดานสารสนเทศลูกคาในการสราง

ความสัมพันธ (DIR) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.653 ถึง 0.760 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ

ดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1368.705, df = 3, 

P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.726 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.23 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Department Store 
 

 DCC DBM DIR 

DCC 1.00   

DBM 0.760** 1.00  

DIR 0.653** 0.747** 1.00 

MEAN 3.86 3.85 3.91 

S.D. 0.62 0.64 0.71 

KMO = 0.726, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1368.705, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
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Chi-Square = 0.85, df = 1, P-value = 0.35672, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.6 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก 

 สมัยใหม ประเภท Department Store 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.85, df = 1, P-value = 0.35672,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (DFMR) มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนัก

ความสําคัญในการบงชี้รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ  

ดานรูปแบบธุรกิจ (DBM) ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) และดานสารสนเทศลูกคา 

ในการสรางความสัมพันธ (DIR) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93, 0.82 และ 

0.81 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้รูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store รอยละ 86, 67 และ 66 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผล

การวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.6 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store และตารางที่ 4.24 แสดงผลการตรวจสอบ

ความตรงของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store 
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ตารางที่  4.24 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

  เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (คาน้ําหนัก 

  องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ 

  รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

  Department Store) 

 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DCC 0.82 0.02 26.90 0.35 0.67 

DBM 0.93 0.02 32.66 0.95 0.86 

DIR 0.81 0.02 27.23 0.30 0.66 

Chi-Square = 0.85, df = 1, P-value = 0.35672, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.7) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุร กิจคาปลีกสมัยใหม  ประ เภท 

Department Store 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

ส มัยให ม  ป ระ เ ภ ท  Department Store ป ร ะ กอ บดว ย  2 อง คป ระ กอ บ ไ ดแ ก  ด า นค วา มรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DKT) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT)  

ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได 

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.798 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity 

ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 808.993, df = 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร 

สังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะ

สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา 

ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.25 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 
 

 DKT DIT 

DKT 1.00  

DIT 0.798** 1.00 

MEAN 3.87 3.88 

S.D. 0.69 0.76 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 808.993, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 
 

 
Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.39027, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.7 แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท  

 Department Store 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.39027,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (DTMR) มีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ี 

การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DKT) และดานโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.91  

และ 0.88 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ 
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คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store รอยละ 82 และ 77 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห

ในภาพประกอบท่ี 4.8 แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store และตารางที่ 4.26 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store 

 

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DKT 0.91 0.02 30.94 0.73 0.82 

DIT 0.88 0.02 29.53 0.49 0.77 

Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.39027, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.8) การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department 

Store 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการความรูของพนักงาน 

(DMT) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (DHM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI) ผลการ

ตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตาง

จากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.680 ถึง 0.733 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1226.231, df = 3, P-value = .000  

ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกัน 

มากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.739 

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.27 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department 

Store 
 

 DMT DHM DSI 

DMT 1.00   

DHM 0.733** 1.00  

DSI 0.682** 0.680** 1.00 

MEAN 3.78 3.85 3.85 

S.D. 0.75 0.75 0.77 

KMO = 0.739, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1226.231, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 
 

 
Chi-Square = 0.23, df = 1, P-value = 0.63195, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.8 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.23, df = 1, P-value = 0.63195,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการจัดการความรู 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (DKMR) มีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ี 

การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store ทั้งหมด 3 ตัวแปร 

ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานการจัดการความรูของพนักงาน (DMT) ดานการ
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จัดการทรัพยากรมนุษย (DHM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.87, 0.86 และ 0.83 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรู 

การจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store รอยละ 75, 73 และ 69 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.8 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรู

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store และตารางที่ 4.28 แสดงผลการตรวจสอบ

ความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store 

 

ตารางที่ 4.28 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ 

 คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของ 

 ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบการจัดการความรูของธุรกิจ 

 คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DMT 0.87 0.05 29.27 0.25 0.75 

DHM 0.86 0.13 26.67 0.08 0.73 

DSI 0.83 0.13 28.11 0.07 0.69 

Chi-Square = 0.23, df = 1, P-value = 0.63195, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.9) การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department 

Store 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา (DCF)  

ดานกลยุทธการตลาด (MS) และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (DWE)  

ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.733 ถึง 0.767 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1501.097, df = 3, P-value = .000  

ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกัน 

มากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.752 

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.29 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 
 

 DCF DMS DWE 

DCF 1.00   

DMS 0.767** 1.00  

DWE 0.733** 0.758** 1.00 

MEAN 3.86 3.88 3.88 

S.D. 0.74 0.75 0.75 

KMO = 0.752, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1501.097, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.70, df = 1, P-value  = 0.40199, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.9 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.70, df = 1, P-value = 0.40199,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (DMFR) มีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ี 

การมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store ทั้งหมด 3 ตัวแปร  

ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกลยุทธการตลาด (DMS) ดานการปฏิบัติงาน 
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การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (DWE) และดานการมุงเนนลูกคา (DCF) ตามลําดับ โดยมีคา

น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92, 0.85 และ 0.74 ตามลําดับและมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การ

มุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store รอยละ 84, 72 และ 54 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.9 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store และตารางที่ 4.30 แสดงผลการตรวจสอบ

ความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department 

Store 

 

ตารางที่ 4.30 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของ

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Department Store) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DCF 0.74 0.02 23.41 0.22 0.54 

DMS 0.92 0.20 33.77 0.08 0.84 

DWE 0.85 0.14 28.71 0.06 0.72 

Chi-Square = 0.70, df = 1, P-value = 0.40199, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.10) การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Department Storeประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานผลการดําเนินงาน

ทางดานการเงิน (DFP) ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (DMP) และดานผลการดําเนินงาน

ทางดานสิ่งแวดลอม (DEP) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู  พบวา  

คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มีค าความสัมพันธ กันในระดับสูง โดยมีค าความสัมพันธระหวาง 0.627 ถึง 0.750 ผลการ 

วิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity  

Chi-Square = 1139.334, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใช เมทริกซ 

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห 
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องคประกอบไดและคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.718 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสม

ที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.31 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Department Store 
 

 DFP DMP DEP 

DFP 1.00   

DMP 0.750** 1.00  

DEP 0.631** 0.627** 1.00 

MEAN 3.89 3.93 3.78 

S.D. 0.76 0.78 0.85 

KMO = 0.718, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square =1139.334, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.01, df = 1, P-value = 0.91636, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมยัใหม ประเภท  

 Department Store 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.01, df = 1, P-value = 0.91636,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูผลของการดําเนินงาน

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (DFMR) มีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจ 
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คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ี 

การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store ทั้งหมด  

3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

(DFP) ด านผลการดํา เนินงานทางด านการตลาด (DMP) และดานผลการดํา เ นินงานทาง 

ดานสิ่งแวดลอม (DEP) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.95, 0.81 และ 0.67 

ตามลําดับและมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Department Store รอยละ 90, 65 และ 45 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห 

ในภาพประกอบที่ 4.10 แสดงโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department Store และตารางที่ 4.32 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรู

ผลของการดําเนนิงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store 

 

ตารางที่ 4.32 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Department Store (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมยัใหม ประเภท Department Store)  
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DFP 0.95 0.12 33.17 0.17 0.90 

DMP 0.81 0.31 26.69 0.02 0.65 

DEP 0.67 0.03 20.55 0.11 0.45 

Chi-Square = 0.01, df = 1, P-value = 0.91636, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.11) รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket 

 ตัวแปรองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarketประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนน

ลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC) ดานรูปแบบธุรกิจ (SBM) และดานสารสนเทศลูกคาในการสราง

ความสัมพันธ (SIR) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน 

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.668 ถึง 0.799 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ

ดวย Bartlett’s test of  sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1494.756, df = 3, 
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P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.723 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.33 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket 
 

 SCC SBM SIR 

SCC 1.00   

SBM 0.799** 1.00  

SIR 0.668** 0.750** 1.00 

MEAN 3.70 3.69 3.71 

S.D. 0.64 0.64 0.73 

KMO = 0.723, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1494.756, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.65, df = 1, P-value = 0.41891, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.11 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก 

 สมัยใหม ประเภท Supermarket 
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 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.65, df = 1, P-value = 0.41891,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (SFMR) มีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket พบวา ตัวแปรมีน้ํ าหนัก

ความสําคัญในการบงชี้รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบ

ธุรกิจ (SBM) ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC) และดานสารสนเทศลูกคาในการสราง

ความสัมพันธ (SIR) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.94, 0.84 และ 0.80 ตามลําดับ 

และมีความผันแปรรวมของตัวบงช้ีรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket รอยละ 89, 71 และ 64 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห

ในภาพประกอบที่ 4.11 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket และตารางที่  4.34 แสดงผลการตรวจสอบความตรง 

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 

 

ตารางที่  4.34 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (คาน้ําหนัก 

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท  

Supermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SCC 0.84 0.02 28.50 0.34 0.71 

SBM 0.94 0.02 33.91 1.01 0.89 

SIR 0.80 0.02 26.74 0.23 0.64 

Chi-Square = 0.65, df = 1, P-value = 0.41891, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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1.12) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  ประเภท 

Supermarket 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก ดานความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (SKT) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ผลการตรวจสอบ

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง 0.767 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s 

test of Sphericity Chi-Square = 709.026, df = 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 
 

 SKT SIT 

SKT 1.00  

SIT 0.767** 1.00 

MEAN 3.70 3.70 

S.D. 0.71 0.76 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 709.026, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
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Chi-Square = 2.01, df = 1, P-value = 0.15602, RMSEA = 0.036 

 

ภาพประกอบที่ 4.12 แสดงโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 2.01, df = 1, P-value = 0.15602,  

RMSEA = 0.036, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (STMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 

คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SKT) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (SIT) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.90 และ 0.83 ตามลําดับ  

และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket รอยละ 81 และ 69 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.12  

แสดงโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket  

และตารางท่ี 4.36 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket 
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SKT 0.90 0.02 30.24 0.76 0.81 

SIT 0.83 0.05 26.97 0.18 0.69 

Chi-Square = 2.01, df = 1, P-value = 0.15602, RMSEA = 0.036, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.13) การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการความรูของพนักงาน 

(SMT) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (SHM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SSI) ผลการ

ตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตาง

จากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.675 ถึง 0.747 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1329.217, df = 3, P-value = .000 

ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกัน 

มากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.738 

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.37 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket 
 

 SMT SHM SSI 

SMT 1.00   

SHM 0.731** 1.00  

SSI 0.675** 0.747** 1.00 
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ตารางที่ 4.37 (ตอ) 
 

 SMT SHM SSI 

MEAN 3.68 3.74 3.75 

S.D. 0.81 0.79 0.78 

KMO = 0.738, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1329.217, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.28, df = 1, P-value = 0.59511, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.13 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.28, df = 1, P-value = 0.59511, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการจัดการความรู 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (SKMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูการจัดการ

ความรูของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket ทั้งหมด 3 ตวัแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญ

จากมากไปนอย คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (SHM) ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SSI) 

และดานการจัดการความรูของพนักงาน (SMT) ตามลําดับ โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 

0.91, 0.85 แ ล ะ  0.83 ต า ม ลํ า ดั บ  แ ล ะ มี ค ว า ม ผั น แ ป ร ร ว ม ข อ ง ตั ว บ ง ชี้ ก า ร รั บ รู 

การจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarketรอยละ 83, 75 และ 70 ตามลําดับ 

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.13 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ
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คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket และตารางที่  4.38 แสดงผลการตรวจสอบความตรง 

ของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket 

 

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ 

 คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของ 

 ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการจัดการความรู 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SMT 0.83 0.07 27.94 0.11 0.70 

SHM 0.91 0.10 31.99 0.15 0.83 

SSI 0.85 0.12 29.40 0.07 0.75 

Chi-Square = 0.28, df = 1, P-value = 0.59511, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.14) การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket  

ตัวแปรองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา (SCF) ดานกลยุทธ

การตลาด (MS) และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) ผลการตรวจสอบ

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง 0.735 ถึง 0.754 ผลการวเิคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา 

Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1465.235, df = 3, P-value = .000 ซึ่ งแตกตางจา กศูน ย  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรสังเกต

ไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถ

นําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.752 แสดงวา ตัวแปร

มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.39 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 
 

 SCF SMS SWE 

SCF 1.00   

SMS 0.754** 1.00  

SWE 0.735** 0.753** 1.00 

MEAN 3.71 3.68 3.67 

S.D. 0.75 0.77 0.79 

KMO = 0.752, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1465.235, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 
 

 
Chi-Square = 1.45, df = 1, P-value = 0.22809, RMSEA = 0.024 

 

ภาพประกอบที่ 4.14 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 1.45, df = 1, P-value = 0.22809, 

RMSEA = 0.024, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (SMFR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูการมุงเนน

การตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ
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ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกลยุทธการตลาด (SMS) ดานการปฏิบัติงานการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ (SWE) และดานการมุงเนนลูกคา (SCF) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.89, 0.88 และ 0.83 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การรับรูการมุงเนน

การตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket รอยละ 80, 77 และ 69 ตามลําดับ  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบท่ี 4.14 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket และตารางที่  4.40 แสดงผลการตรวจสอบ 

ความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket 

 

ตารางที่ 4.40 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Supermarket) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SCF 0.83 0.02 27.98 0.34 0.69 

SMS 0.89 0.09 31.22 0.13 0.80 

SWE 0.88 0.29 30.96 0.04 0.77 

Chi-Square = 1.45, df = 1, P-value = 0.22809, RMSEA = 0.024, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.15) การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประเภท Supermarket ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานผลการดําเนินงาน 

ทางดานการเงิน (SFP) ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (SMP) และดานผลการดําเนินงาน

ทางดานสิ่งแวดลอม (SEP) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู  พบวา  

ค า ส ห สั ม พั น ธ ข อ ง ตั ว แ ป ร สั ง เ ก ต ไ ด  แ ต ก ต า ง จ า ก ศู น ย  อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 

ที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.642 ถึง 0.751  

ผลการวิ เคราะห เมทริกซสหสัมพันธด วย  Bartlett’s test of sphericity ไดคา  Bartlett’s test of 

Sphericity Chi-Square = 1208.468, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห
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องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.727 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.41 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 
 

 SFP SMP SEP 

SFP 1.00   

SMP 0.751** 1.00  

SEP 0.674** 0.642** 1.00 

MEAN 3.71 3.74 3.66 

S.D. 0.75 0.78 0.84 

KMO = 0.727, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square =1208.468, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.25, df = 1, P-value = 0.61856, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.15 แสดงโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมยัใหม ประเภท 

Supermarket 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.25, df = 1, P-value = 0.61856, 

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูผลของการดําเนินงาน

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket (SFMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก
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สมัยใหม ประเภท Supermarke พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูผลของการ

ดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานผลการดาํเนินงานทางดานการเงิน (SFP) ดานผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด (SMP) และดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (SEP) ตามลําดับ โดยมีคา

น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.87 และ 0.73 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงช้ี 

การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket รอยละ 79, 75  

และ 54 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.15 แสดงโมเดลการรับรูผลของการ

ดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท Supermarket และตารางที่ 4.42 แสดงผลการ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประเภท 

Supermarket 

 

ตารางที่ 4.42 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจ 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SFP 0.89 0.07 30.59 0.21 0.79 

SMP 0.87 0.08 30.37 0.14 0.75 

SEP 0.73 0.03 23.07 0.21 0.54 

Chi-Square = 0.25, df = 1, P-value = 0.61856, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.16) รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ตัวแปรองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง 

(CC) ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ  (IR)  

ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได 

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคา

ความสัมพันธระหวาง 0.668 ถึง 0.783 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 2171.599, df = 3, P-value = .000  

ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกัน 

มา กพ อที่ จะ ส า มา รถ นํ า ไ ป วิ เ ค ร าะ หอง คปร ะ กอ บไ ด  แ ละ ค าดั ช นี  Kaiser-Mayer-Olkin  

(KMO) = 0.727 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.43 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 
 

 CC BM IR 

CC 1.00   

BM 0.783** 1.00  

IR 0.668** 0.749** 1.00 

MEAN 3.81 3.82 3.87 

S.D. 0.59 0.59 0.69 

KMO = 0.727, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 2171.599, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 3.79, df = 2, P-value = 0.15025, RMSEA = 0.027 

 

ภาพประกอบที่ 4.16 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก 

 สมัยใหม 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 3.79, df = 2, P-value = 0.15025, 

RMSEA = 0.027, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา

เชิ งสัมพันธภาพของธุรกิจค าปลีกสมัยใหม  (FMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้รูปแบบการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ
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ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (CC) 

และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.94, 0.83 และ 0.81 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้รูปแบบการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รอยละ 88, 69 และ 66 ตามลําดับ  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบท่ี 4.16 แสดงโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และตารางที่ 4.44 แสดงผลการตรวจสอบความตรง 

ของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

ตารางที่  4.44 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลรูปแบบการรับรูการจัดการลูกคา 

 เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของ 

 ตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบรูปแบบการรับรูการจัดการ 

 ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

CC 0.83 0.01 34.53 0.37 0.69 

BM 0.94 0.01 41.21 1.04 0.88 

IR 0.81 0.02 33.56 0.29 0.66 

Chi-Square = 3.79, df = 2, P-value = 0.15025, RMSEA = 0.027, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.17) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก  ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KT)  

และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธ กันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.796  

ผลการวิ เคราะห เมทริกซสหสัมพันธด วย  Bartlett’s test of sphericity ไดคา  Bartlett’s test of 

Sphericity Chi-Square = 1204.048, df = 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.45 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

 KT IT 

KT 1.00  

IT 0.796** 1.00 

MEAN 3.83 3.84 

S.D. 0.66 0.73 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1204.048, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.93, df = 1, P-value = 0.33395, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.17 แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.93, df = 1, P-value = 0.33395, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (TMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณา

องคประกอบยอยของการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา ตัวแปร 

มีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด 

2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KT) 

และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตามลําดับ  โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.90 และ 0.89 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงช้ีการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รอยละ 81 และ 79 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการ

วิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.17 แสดงโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม และตารางที่  4.46 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
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ตารางที่ 4.46 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ

สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

KT 0.90 0.02 38.44 0.70 0.81 

IT 0.89 0.02 38.99 0.59 0.79 

Chi-Square = 0.93, df = 1, P-value = 0.33395, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.18) การรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการจัดการความรูของพนักงาน (MT) ดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (HM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.696  

ถึง 0.776 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test 

of Sphericity Chi-Square = 2071.981, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.740 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.47 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

 MT HM SI 

MT 1.00   

HM 0.776** 1.00  

SI 0.696** 0.707** 1.00 
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ตารางที่ 4.47 (ตอ) 
 

 MT HM SI 

MEAN 3.73 3.79 3.82 

S.D. 0.72 0.72 0.72 

KMO = 0.740, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 2071.981, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 1.61, df = 1, P-value = 0.20413, RMSEA = 0.023 

 

ภาพประกอบที่ 4.18 แสดงโมเดลการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 1.61, df = 1, P-value = 0.20413, 

RMSEA = 0.023, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการจัดการความรู 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (KMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณา

องคประกอบยอยของการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนัก

ความสําคัญในการบงชี้การจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมยัใหม ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับ

ความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HM) ดานการจัดการความรู 

ของพนักงาน (MT) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ

เทากับ 0.89, 0.87 และ 0.81 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงช้ีการจัดการความรู 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รอยละ 79, 76 และ 65 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหใน

ภาพประกอบที่ 4.18 แสดงโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และตารางที่ 

4.48 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม 
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ตารางที่ 4.48 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจ 

 คาปลีกสมัยใหม (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ 

 สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการจัดการความรูของธุรกิจคาปลีก 

 สมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

MT 0.87 0.02 36.32 0.52 0.76 

HM 0.89 0.02 37.12 0.59 0.79 

SI 0.81 0.02 33.12 0.33 0.65 

Chi-Square = 1.61, df = 1, P-value = 0.20413, RMSEA = 0.023, GFI =1.00, AGFI = 0.99 

 

1.19) การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนนลูกคา (CF) ดานกลยุทธการตลาด (MS) และ

ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (WE) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.741 ถึง 0.778  

ผลการวิ เคราะ ห เมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา  Bartlett’s test of 

Sphericity Chi-Square = 2370.697, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.754 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.49 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

 CF MS WE 

CF 1.00   

MS 0.778** 1.00  

WE 0.741** 0.777** 1.00 
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ตารางที่ 4.49 (ตอ) 
 

 CF MS WE 

MEAN 3.86 3.86 3.85 

S.D. 0.66 0.68 0.69 

KMO = 0.754, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 2370.697, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.33, df = 1, P-value = 0.56737, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.19 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.33, df = 1, P-value = 0.56737, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (MFR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณา

องคประกอบยอยของการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา ตัวแปร 

มีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด  

3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานกลยุทธการตลาด (MS) ดานการมุงเนน

ลูกคา (CF) และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (WE) ตามลําดับ โดยมีคา

น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.90, 0.86 และ 0.86 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงช้ี 

การรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รอยละ 81, 75 และ 74 ตามลําดับ  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบท่ี 4.19 แสดงโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาด 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และตารางท่ี 4.50 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรู

การมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
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ตารางที่ 4.50 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ

สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาดของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

CF 0.86 0.02 36.13 0.45 0.74 

MS 0.90 0.02 38.94 0.63 0.81 

WE 0.86 0.02 37.14 0.44 0.75 

Chi-Square = 0.33, df = 1, P-value = 0.56737, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

1.20) การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ตัวแปรองคประกอบการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (FP) ดานรูปแบบ

ธุรกิจ (MP) และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ  (EP) ผลการตรวจสอบ 

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง 0.650 ถึง 0.768 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity  

ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1877.360, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรสังเกต

ไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถ

นําไปวิ เคราะหองคประกอบได และคา ดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.726 แสดงว า  

ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.51 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 
 

 FP MP EP 

FP 1.00   

MP 0.768** 1.00  

EP 0.668** 0.650** 1.00 
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ตารางที่ 4.51 (ตอ) 
 

 FP MP EP 

MEAN 3.85 3.90 3.76 

S.D. 0.70 0.72 0.79 

KMO = 0.726, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square =1877.360, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
 

 

 
Chi-Square = 0.81, df = 1, P-value = 0.36698, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.20 แสดงโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.81, df = 1, P-value = 0.36698, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการรับรูผลของการดําเนินงาน

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (FMR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณา

องคประกอบยอยของการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม พบวา ตัวแปร 

มีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ีผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ทั้งหมด  

3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (FP) 

ดานรูปแบบธุรกิจ (MP) และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (EP) ตามลําดับ  

โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.89, 0.86 และ 0.76 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวม 

ของตัวบงชี้ผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รอยละ 89, 75 และ 58 ตามลําดับ  

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.20 แสดงโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงาน 

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และตารางท่ี 4.52 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรู

ผลของการดําเนนิงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 



175 

ตารางที่ 4.52 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ

สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบรูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

FP 0.89 0.02 36.47 0.66 0.79 

MP 0.86 0.02 35.09 0.53 0.75 

EP 0.76 0.02 30.21 0.26 0.58 

Chi-Square = 0.81, df = 1, P-value = 0.36698,  RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

2) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายนอก 

 2.1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Hypermarket 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรทั้ง 3 องคประกอบ 

ไดแก การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู (HKMR) และการรับรู

การมุงเนนการตลาด (HMFR) เพื่อพจิารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึงเพื่อเปน

การตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงช้ีหรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่กําหนด

เทานั้น  

ผู วิ จัย ทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธร ะห วา งองคประกอบยอยทั้ ง  

8 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการ

ความรู (HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) รวมท้ัง 28 คู พบวา คาสหสัมพันธของ

ตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คูมีความสัมพันธกัน

ในระดับปานกลาง ระหวาง 0.571-0.742 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 

sphericityไดค า  Chi-Square = 4705.354, df = 28, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อย าง มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใช

เมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไป

วิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.923 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.53 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู 

(HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม

ประเภท Hypermarket 
 

 HKT HIT HMT HHM HSI HCF HMS HWE 

HKT 1        

HIT 0.742** 1       

HMT 0.583** 0.581** 1      

HHM 0.642** 0.607** 0.738** 1     

HSI 0.648** 0.668** 0.649** 0.700** 1    

HCF 0.684** 0.609** 0.557** 0.604** 0.632** 1   

HMS 0.661** 0.576** 0.573** 0.573** 0.611** 0.724** 1  

HWE 0.669** 0.626** 0.565** 0.571** 0.632** 0.674** 0.740** 1 

 3.75 3.75 3.63 3.69 3.77 3.84 3.81 3.79 

S.D. 0.73 0.78 0.81 0.81 0.79 0.70 0.75 0.76 

Bartlett’s test of sphericity = 4705.354, df = 28, P-value = 0.000, KMO = 0.923 

 

 ผล การ วิ เค ราะ หโ มเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 14.78, df = 9, P-value = 0.09721, 

RMSEA = 0.028, GFI = 1.00, AGFI = 0.98 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู  (HKMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (HMFR) ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 8 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบ มีคาแตกตางจากศูนย   

อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต  0.81- 0.90 คาสัมประสิท ธ์ิความเที่ ยง 

ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดไดจากคา R2 มีคาต้ังแต 0.66-0.80 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HKT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.90 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 69 

(2) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (HKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากที่สุด คือ ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และ
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มีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการความรู รอยละ 74 รองลงมา คือ ดานการ

จัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผัน

รวมกันกับการจัดการความรู รอยละ 70 และดานการจัดการความรูของพนักงาน (HMT) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.81 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการความรู รอยละ 66 

(3) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) ตัวแปรที่มีนํ้าหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการมุงเนนลูกคา (HCF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และ

มีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 73 รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (HWE) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความ

แปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 73 และดานกลยุทธการตลาด (HMS)  

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรู

การมุงเนนการตลาด รอยละ 72 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.21 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวดัองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรู

การจัดการความรู (HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) และตารางที่ 4.57 แสดงผล

การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) 

การรับรูการจัดการความรู (HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) (คาน้ําหนัก

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 115.18, df = 17, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.085 

 
Chi-Square = 14.78, df = 9, P-value = 0.09721, RMSEA = 0.028 

 

ภาพประกอบที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู (HKMR) และ

การรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของ

ความคลาดเคลื่อน) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู (HKMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (HMFR) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HKT 0.90 0.02 30.94 0.60 0.80 

HIT 0.83 0.02 27.70 0.32 0.69 

HMT 0.81 0.09 24.33 0.08 0.66 

HHM 0.83 0.25 27.42 0.03 0.70 

HSI 0.86 0.10 28.73 0.10 0.74 

HCF 0.86 0.02 28.75 0.44 0.73 

HMS 0.85 0.17 28.43 0.04 0.72 

HWE 0.85 0.07 26.67 0.12 0.73 

Chi-Square = 14.78, df = 9, P-value = 0.09721, RMSEA = 0.028, GFI = 1.00, AGFI = 0.98 

 

ตารางที่ 4.55 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP)  

 การรับรูการจัดการความรู (HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 6.77 ไมผานเกณฑ 1.64 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.085 ไมผานเกณฑ 0.028 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.97 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.93 ผานเกณฑ 0.98 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแปรการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (HTMP) การรับรูการจัดการความรู  (HKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(HMFR) พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษโดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 1.64, 
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GFI = 1.00, AGFI = 0.98, และ RMSEA = 0.028 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการ 

เชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

2.2) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Department store 

  ผู วิ จั ยไดทํ าการวิ เคร าะ หองคประ กอบเ ชิงยืนยันสํ าหรับตัวแปรทั้ ง  

3 องคประกอบ ไดแก การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการความรู (DKMR) 

และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม 

รวมถึงเพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงช้ีหรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝง

ตามที่กําหนดเทานั้น  

 ผู วิ จัย ทําการ ตรวจสอบคาสหสัมพันธ ระ หวางองคประ กอบย อ ยทั้ ง  

8 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการ

ความรู (DKMR) และการการรับรูมุงเนนการตลาด (DMFR) รวมทั้ง 28 คู พบวา คาสหสัมพันธของ

ตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คูมีความสัมพันธกัน

ในระดับปานกลางระหวาง 0.599-0.798 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericityได ค า  Chi-Square = 5090.125, df = 28, P-value = 0.000 ซึ่ ง แตก ต า งจ า ก ศู น ย   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร 

สังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะ

สามารถนําไปวิ เคราะหองคประกอบได  และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.927  

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.56 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการความรู 

(DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Department store 
 

 DKT DIT DMT DHM DSI DCF DMS DWE 

DKT 1        

DIT 0.798** 1       

DMT 0.650** 0.627** 1      

DHM 0.644** 0.626** 0.733** 1     

DSI 0.653** 0.654** 0.682** 0.680** 1    

DCF 0.680** 0.632** 0.631** 0.619** 0.633** 1   
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ตารางที่ 4.56 (ตอ) 
 

 DKT DIT DMT DHM DSI DCF DMS DWE 

DMS 0.679** 0.599** 0.629** 0.640** 0.625** 0.767** 1  

DWE 0.681** 0.599** 0.620** 0.610** 0.628** 0.733** 0.758** 1 

 3.87 3.88 3.78 3.85 3.85 3.86 3.88 3.88 

S.D. 0.69 0.76 0.75 0.75 0.77 0.74 0.75 0.75 

Bartlett’s test of sphericity = 5090.125, df = 28, P-value = 0.000, KMO = 0.927 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 6.33, df = 9, P-value = 0.70654, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) การจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(DMFR) ซึ่ งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้ งหมด 8 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.81-0.91 คาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกต

ไดทุกตัวซึ่งวัดไดจากคา R2 มีคาตั้งแต 0.67-0.82 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DKT) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.91 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 82 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 77 

(2) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (DKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากที่สุด คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (DHM) และดานการจัดการความรูของพนักงาน 

(DMT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการ

จัดการความรู รอยละ 72 เทากัน รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI) มีนํ้าหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการ

ความรู รอยละ 69 

(3) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) ตัวแปรที่มีนํ้าหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานกลยุทธการตลาด (DMS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.83  

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 68 รองลงมา คือ 

ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (DWE) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.82 และมีความแปรผันรวมกันกับการมุงเนนการตลาด รอยละ 67 และดานการมุงเนนลูกคา 
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(DCF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.81 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการ

มุงเนนการตลาด รอยละ 66 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.22 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP)  

การจัดการความรู (DKMR) และการมุงเนนการตลาด (HMFR) และตารางที่ 4.60 แสดงผลการ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP)  

การรับรูการจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) (คาน้ําหนัก

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 158.58, df = 17, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.102 

 
Chi-Square = 6.33, df = 9, P-value = 0.70654, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการความรู (DKMR) 

และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) (กอนและหลังปรับความสัมพันธ

ของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.57 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (DMFR) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DKT 0.91 0.02 31.33 0.71 0.82 

DIT 0.88 0.02 29.99 0.51 0.77 

DMT 0.85 0.05 28.52 0.13 0.72 

DHM 0.83 0.13 27.82 0.04 0.69 

DSI 0.85 0.13 28.84 0.05 0.72 

DCF 0.81 0.02 26.38 0.34 0.66 

DMS 0.83 0.23 26.87 0.03 0.68 

DWE 0.82 0.15 25.33 0.05 0.67 

Chi-Square = 6.33, df = 9, P-value = 0.70654, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 

 

ตารางที่ 4.58 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) 

การรับรูการจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 9.33 ไมผานเกณฑ 0.70 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.102 ไมผานเกณฑ 0.000 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.95 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.90 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแปรการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (DTMP) การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(DMFR) พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษโดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 0.70, 
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GFI = 1.00, AGFI = 0.99, และ RMSEA = 0.000 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการ 

เชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

2.3) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Supermarket 

 ผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหอ งคประ กอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแ ปรทั้ ง  

3 องคประกอบ ไดแก การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) 

และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) เพื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของรายการคําถาม 

รวมถึง เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝง

ตามที่กําหนดเทานั้น 

ผู วิ จัย ทํ าการตรวจสอบคา สหสัมพันธร ะห วา งองคประกอบยอยทั้ ง  

8 องคประกอบขององคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู 

(SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) รวมทั้ง 28 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปร

สังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คูมีความสัมพันธกัน 

ในระดับปานกลาง ระหวาง 0.563-0.767 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s  

test of sphericity ไดค า  Chi-Square = 4953.997, df = 28, P-value = 0.000 ซึ่ งแ ตกตา ง จ า ก ศู นย   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร 

สังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะ

สามารถนําไปวิ เคราะหองคประกอบได  และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.922  

แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.59 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู  

(SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ประเภท Supermarket 
 

 SKT SIT SMT SHM SSI SCF SMS SWE 

SKT 1        

SIT 0.767** 1       

SMT 0.650** 0.594** 1      

SHM 0.655** 0.599** 0.731** 1     

SSI 0.649** 0.613** 0.675** 0.747** 1    

SCF 0.678** 0.620** 0.597** 0.628** 0.637** 1   
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ตารางที่ 4.59 (ตอ) 
 

 SKT SIT SMT SHM SSI SCF SMS SWE 

SMS 0.637** 0.586** 0.585** 0.563** 0.600** 0.754** 1  

SWE 0.636** 0.600** 0.631** 0.623** 0.616** 0.735** 0.753** 1 

 3.70 3.70 3.68 3.74 3.75 3.71 3.68 3.67 

S.D. 0.71 0.76 0.81 0.79 0.78 0.75 0.77 0.79 

Bartlett’s test of sphericity = 4953.997, df = 28, P-value = 0.000, KMO = 0.922 

 

 ผล การ วิ เค ราะ หโ มเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 9.92, df = 11, P-value = 0.53721, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู  (SKMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (SMFR) ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดท้ังหมด 8 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ  เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบ มีคาแตกตางจากศูนย   

อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระ ดับ .01 โดยมีคาตั้ งแต  0.84-0.89 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ ยง 

ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดไดจากคา R2 มีคาต้ังแต 0.71-0.80 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SKT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 80 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปรผันรวมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 71 

(2) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (SKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากท่ีสุด คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (SHM) และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SSI)  

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรู

การจัดการความรูรอยละ 77 เทากัน รองลงมา คือ ดานการจัดการความรูของพนักงาน (SMT)  

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการ

ความรู รอยละ 75 

(3) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด  

รอยละ 80 รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคา (SCF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 

และมีความแปรผันรวมกันกับการมุงเนนการตลาด รอยละ 76 และดานกลยุทธการตลาด (SMS)  
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มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรู

การมุงเนนการตลาด รอยละ 74 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.23 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรู

การจัดการความรู  (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) และตารางที่  4.63  

แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) (คาน้ําหนัก

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 

 

Chi-Square = 69.69, df = 17, P-value =0.00000, RMSEA = 0.062 
 

Chi-Square = 9.92, df = 11, P-value = 0.53721, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และ

การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของ

ความคลาดเคลื่อน) 
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ตารางที่ 4.60 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (SMFR) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SKT 0.89 0.02 30.85 0.63 0.80 

SIT 0.84 0.02 28.20 0.16 0.71 

SMT 0.87 0.07 29.58 0.13 0.75 

SHM 0.88 0.10 30.65 0.07 0.77 

SSI 0.88 0.13 30.19 0.07 0.77 

SCF 0.87 0.02 29.53 0.42 0.76 

SMS 0.86 0.10 28.77 0.06 0.74 

SWE 0.89 0.32 28.13 0.04 0.80 

Chi-Square = 9.92, df = 11, P-value = 0.53721, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 

 

ตารางที่ 4.61 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP)  

การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) 

 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 4.09 ไมผานเกณฑ 0.90 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.062 ไมผานเกณฑ 0.000 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.98 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.95 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปรการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) 

พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี

คาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนี ที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 10.90, GFI = 1.00, 
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AGFI = 0.99, และ RMSEA = 0.000 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง 

มีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

2.4) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท โมเดลรวม 

 ผู ว ิจ ัย ได ทําการว ิเค ราะหองค ประก อบเช ิงย ืนย ันสําห รับต ัวแปรทั ้ง  

3 องคประกอบ ไดแก การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู (KMR) 

และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม 

รวมถึงเพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงช้ีหรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝง

ตามที่กําหนดเทานั้น 

 ผูวิ จัยทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวา งองคประกอบยอยทั้ ง  

8 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู 

(KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) รวมทั้ง 28 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปร

สังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 28 คู มีความสัมพันธกัน 

ในระดับปานกลางระหวาง 0.624-0.796 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 

sphericityไดค า  Chi-Square = 8161.969, df = 28, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อย าง มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใช

เมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไป

วิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.929 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสม ที่จะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.62 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู (KMR) 

และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) 
 

 KT IT MT HM SI CF MS WE 

KT 1        

IT 0.796** 1       

MT 0.651** 0.634** 1      

HM 0.674** 0.639** 0.776** 1     

SI 0.675** 0.683** 0.696** 0.707** 1    

CF 0.702** 0.650** 0.638** 0.654** 0.663** 1   

MS 0.708** 0.624** 0.653** 0.664** 0.656** 0.778** 1  

WE 0.698** 0.633** 0.634** 0.630** 0.657** 0.741** 0.777** 1 
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ตารางที่ 4.62 (ตอ) 
 

 KT IT MT HM SI CF MS WE 

 3.77 3.78 3.70 3.76 3.79 3.80 3.79 3.78 

S.D. 0.71 0.77 0.79 0.79 0.78 0.73 0.76 0.77 

Bartlett’s test of sphericity = 8161.969, df = 28, P-value = 0.000, KMO = 0.929 

 

 ผลการวิ เคราะหโมเดลการวัดไดคา  Chi-Square = 18.16, df = 11, P-value = 0.07804, 

RMSEA = 0.023, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(MFR) ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 8 ตวัแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบ มีคาแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.86-0.93 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดได

จากคา R2 มีคาตั้งแต 0.74-0.86 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 86 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 74 

(2) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (KMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากที่สุด คือ ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.90 และมี

ความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการความรู รอยละ 84 รองลงมา คือ ดานการ

จัดการทรัพยากรมนุษย (HM) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผัน

รวมกันกับการรับรูการจัดการความรู รอยละ 79 และดานการจัดการความรูของพนักงาน (MT)  

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการ

ความรู รอยละ 76 

(3) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานกลยุทธการตลาด (MS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89  

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 80 รองลงมา คือ 

ดานการมุงเนนลูกคา (CF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกัน

กับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 76 และดานการปฏิบัติงาน การดําเนนิงานที่มีประสิทธิภาพ 
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(WE) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการ

มุงเนนการตลาด รอยละ 74 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.24 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรู

การจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) และตารางที่ 4.66 แสดงผลการ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรู

การจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) (คาน้ําหนักองคประกอบ  

ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 108.75, df = 17, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.067 

 
Chi-Square = 18.16, df = 11, P-value = 0.07804, RMSEA = 0.023 

 

ภาพประกอบที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู (KMR) และการ

รับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของความ

คลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.63 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู  (KMR) และการรับรูการมุงเนน

การตลาด (MFR) (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

KT 0.93 0.02 40.34 0.76 0.86 

IT 0.86 0.02 36.12 0.37 0.74 

MT 0.87 0.02 36.45 0.37 0.76 

HM 0.89 0.02 37.65 0.45 0.79 

SI 0.90 0.02 32.89 0.60 0.84 

CF 0.87 0.02 37.31 0.37 0.76 

MS 0.89 0.02 38.92 0.46 0.80 

WE 0.86 0.02 36.81 0.34 0.74 

Chi-Square = 18.16, df = 11, P-value = 0.07804, RMSEA = 0.023, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 

 

ตารางที่  4.64 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP)  

 การรับรูการจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 6.40 ไมผานเกณฑ 1.65 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.07 ไมผานเกณฑ 0.02 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.98 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.95 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปรการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (TMP) การรับรูการจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) 

พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 3 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี

คาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 1.65, GFI = 1.00, 
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AGFI = 0.99, และ RMSEA = 0.02 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง 

มีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 3) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายใน 

3.1) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Hypermarket 

 ผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหอ งคประ กอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแ ปร ทั้ ง  

2 องคประกอบ ไดแก การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (HROO) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึง 

เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่

กําหนดเทานั้น 

 ผูวิ จัยทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวา งองคประกอบยอยทั้ ง  

6 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) รวมทั้ง 15 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คู  มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลางระหวาง 0.513-0.786 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity

ไดคา  Chi-Square = 3068.143, df = 15, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.888 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.65 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (HROO) 
 

 HCC HBM HIR HFP HMP HEP 

HCC 1      

HBM 0.786** 1     

HIR 0.614** 0.694** 1    

HFP 0.581** 0.654** 0.552** 1   

HMP 0.617** 0.677** 0.581** 0.714** 1  

HEP 0.513** 0.598** 0.494** 0.649** 0.624** 1 
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ตารางที่ 4.65 (ตอ) 
 

 HCC HBM HIR HFP HMP HEP 

 3.68 3.76 3.79 3.78 3.85 3.73 

S.D. 0.64 0.64 0.78 0.74 0.78 0.81 

Bartlett’s test of sphericity =3068.143, df = 15, P-value = 0.000, KMO = 0.888 

 

 ผล การ วิ เค ราะ หโ มเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 11.63, df = 6, P-value = 0.11329, 

RMSEA = 0.029, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO)  

ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 6 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.74-0.93 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดได

จากคา R2 มีคาตั้งแต 0.54-0.87 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ตัวแปร 

ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (HBM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

เทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

รอยละ 87 รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 70 และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (HIR) มีนํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.75 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 56 

(2) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (HMP) มีนํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบผลการดําเนินงานขององคกร รอย

ละ 76 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (HFP) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เ ท า กั บ  0.85 แ ล ะ มี ค ว า ม แ ป ร ผั น ร ว ม กั น กั บ ก า ร รั บ รู ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง อ ง ค ก ร  

รอยละ 72 และดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (HEP) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.74 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร รอยละ 54 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.25 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) และตารางที่ 4.66 แสดงผลการ
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ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรง

ของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 14.95, df = 8, P-value = 0.06021, RMSEA = 0.033 

 
Chi-Square = 11.63, df = 7, P-value = 0.11329, RMSEA = 0.029 

 

ภาพประกอบที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร (HROO) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 

 

ตารางที่ 4.66 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) 

(คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

HCC 0.84 - - 0.34 0.70 

HBM 0.93 0.02 32.41 0.86 0.87 

HIR 0.75 0.02 24.31 0.17 0.56 

HFP 0.85 - - 0.07 0.72 

HMP 0.87 0.08 27.54 0.15 0.76 

HEP 0.74 0.02 24.34 0.18 0.54 

Chi-Square = 11.63, df = 6, P-value = 0.11329, RMSEA = 0.029, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 
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ตารางที่ 4.67 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

(HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 0.86 ผานเกณฑ 1.66 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.033 ผานเกณฑ 0.029 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.98 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปรการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (HFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) พบวา โมเดลการวัด

ตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความ

กลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 1.62, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, 

และ RMSEA = 0.02 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.2) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Department store 

 ผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหอ งคประ กอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแ ปรทั้ ง  

2 องคประกอบ ไดแก การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (DROO) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึง  

เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่

กําหนดเทานั้น 

 ผูวิ จัยทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวา งองคประกอบยอยทั้ ง  

6 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) รวมทั้ง 15 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได

แตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คู มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลางระหวาง 0.527-0.760 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity

ไดคา  Chi-Square = 3249.192, df = 15, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.893 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.68 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (DROO) 
 

 DCC DBM DIR DFP DMP DEP 

DCC 1      

DBM 0.760** 1     

DIR 0.653** 0.747** 1    

DFP 0.619** 0.674** 0.668** 1   

DMP 0.591** 0.659** 0.604** 0.750** 1  

DEP 0.527** 0.605** 0.567** 0.631** 0.627** 1 

 3.86 3.85 3.91 3.89 3.93 3.78 

S.D. 0.62 0.64 0.71 0.76 0.78 0.85 

Bartlett’s test of sphericity =3249.192, df = 15, P-value = 0.000, KMO = 0.893 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 0.84, df = 1, P-value = 0.36070, 

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการดํา เนินงานขององคกร (DROO)  

ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 6 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.71-0.90 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดได

จากคา R2 มีคาตั้งแต 0.50-0.81 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ตัวแปร 

ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (DBM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 

เทากับ 0.90 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

รอยละ 81 รองลงมา คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (DIR) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ รอยละ 69 และดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.79 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 62 

(2) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (DFP) มีน้ําหนักองคประกอบ
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มาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบผลการดําเนินงานขององคกร รอย

ละ 79 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (DEP) มีนํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.76 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 58 และดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (DMP) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.71 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร รอยละ 50 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.26 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) และตารางที่ 4.72 แสดงผลการ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรง

ของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 

 

Chi-Square = 71.21, df = 8, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.099 
 

Chi-Square = 0.84, df = 1, P-value = 0.36070, RMSEA = 0.000 
 

ภาพประกอบที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร (DROO) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.69 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

(คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

DCC 0.79 - - 0.22 0.62 

DBM 0.90 0.03 22.56 0.65 0.81 

DIR 0.83 0.03 20.45 0.33 0.69 

DFP 0.89 - - 0.11 0.79 

DMP 0.71 0.34 22.75 0.00 0.50 

DEP 0.76 0.03 20.00 0.27 0.58 

Chi-Square = 0.84, df = 1, P-value = 0.36070, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 

 

ตารางที่ 4.70 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 8.90 ผานเกณฑ 0.84 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.099 ผานเกณฑ 0.000 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.97 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.92 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแปรการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (DFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) พบวา โมเดลการวัด

ตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความ

กลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df = 0.84, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, 

และ RMSEA = 0.000 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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3.3) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท Supermarket 

 ผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหอ งคประ กอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแ ปรทั้ ง  

2 องคประกอบ ไดแก การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (SROO) เพื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึง 

เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่

กําหนดเทานั้น 

 ผูวิ จัยทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวา งองคประกอบยอยทั้ ง  

6 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) รวมทั้ง 15 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได

แตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คู มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลางระหวาง 0.562-0.799 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity 

ไดคา  Chi-Square = 3436.335, df = 15, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.890 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.71 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (SROO) 
 

 SCC SBM SIR SFP SMP SEP 

SCC 1      

SBM 0.799** 1     

SIR 0.668** 0.750** 1    

SFP 0.607** 0.685** 0.650** 1   

SMP 0.562** 0.634** 0.589** 0.751** 1  

SEP 0.607** 0.658** 0.592** 0.674** 0.642** 1 

 3.70 3.69 3.71 3.71 3.74 3.66 

S.D. 0.64 0.64 0.73 0.75 0.78 0.84 

Bartlett’s test of sphericity =3436.335, df = 15, P-value = 0.000, KMO = 0.890 
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 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 7.52, df = 5, P-value = 0.18494, 

RMSEA = 0.025, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการ

จัดการลูกคาเ ชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO)  

ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 6 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.77-0.91 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว ซึ่งวัดได

จากคา R2 มีคาตั้งแต 0.60-0.82 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ตัวแปรที่

มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (SBM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.91 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 82 

รองลงมา คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (SIR) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 69 และดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.81 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 65 

(2) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (SFP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 72 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (SEP) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.82 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 67 และดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (SMP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.77 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 60 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.27 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) และตารางที่  4.72 แสดงผลการ

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรง

ของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 
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Chi-Square = 70.02, df = 8, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.098 

 
Chi-Square = 7.52, df = 5, P-value = 0.18494, RMSEA = 0.025 

 

ภาพประกอบที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร (SROO) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคลื่อน) 

 

ตารางที่ 4.72 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) 

(คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

SCC 0.81 - - 0.20 0.65 

SBM 0.91 0.02 33.72 0.64 0.82 

SIR 0.83 0.03 23.92 0.33 0.69 

SFP 0.85 - - 0.14 0.72 

SMP 0.77 0.08 27.87 0.04 0.60 

SEP 0.82 0.03 23.69 0.36 0.67 

Chi-Square = 7.52, df = 5, P-value = 0.18494, RMSEA = 0.025, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 
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ตารางที่ 4.73 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) 

 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 8.75 ผานเกณฑ 1.50 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.098 ผานเกณฑ 0.025 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.97 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.93 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปรการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (SFMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) พบวา โมเดลการวัด

ตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความ

กลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2 /df =1.50, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, 

และ RMSEA = 0.025 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.4) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมประเภท โมเดลรวม 

 ผูวิ จัยไดทํ าการวิ เคราะหอ งคประ กอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแ ปรทั้ ง  

2 องคประกอบ ไดแก การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (ROO) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึงเพื่อเปน

การตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงช้ีหรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่กําหนด

เทานั้น 

 ผูวิ จัยทํ าการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวา งองคประกอบยอย ทั้ ง  

6 องคประกอบ ขององคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรู 

ผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) รวมทั้ง 15 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได

แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คู  มีความสัมพันธกันในระดับ 

ปานกลางระหวาง 0.543-0.783 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity 

ไดคา  Chi-Square = 5209.527, df = 15, P-value = 0.000 ซึ่ งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห
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องคประกอบได  และคาดัชนี  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.898 แสดงวา ตัวแปรมีความ

เหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.74 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (ROO) 
 

 CC BM IR FP MP EP 

CC 1      

BM 0.783** 1     

IR 0.668** 0.749** 1    

FP 0.634** 0.695** 0.660** 1   

MP 0.633** 0.694** 0.625** 0.768** 1  

EP 0.543** 0.627** 0.565** 0.668** 0.650** 1 

 3.75 3.77 3.80 3.79 3.84 3.72 

S.D. 0.64 0.64 0.74 0.75 0.78 0.83 

Bartlett’s test of sphericity =5209.527, df = 15, P-value = 0.000, KMO = 0.898 

 

 ผลการว ิเคราะหโมเดลการวัดไดค า  Chi-Square = 9.74, df = 6, P-value = 0.13618, 

RMSEA = 0.023, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการ

จัดการลูกคา เชิ งสัมพันธภาพ (FMR) และ การรับรูผลการดํา เนินงานขององคกร  (ROO)  

ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 6 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบ มีคาแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.76-0.92 คาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวซ่ึงวัดได

จากคา R2 มีคาตั้งแต 0.58-0.85 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.92 

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 85 

รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (CC) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.84 

แ ล ะ มีค ว ามแ ป ร ผันร ว ม กันกั บ ก าร รั บรู กา ร จัด ก า ร ลู ก ค า เ ชิ งสั มพัน ธภา พ  รอย ล ะ  70  

และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.81 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 66 
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(2) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (FP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 78 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (MP) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานของ

องคกร รอยละ 75 และดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (EP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.76 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 58 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.28 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) 

และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) และตารางที่ 4.79 แสดงผลการตรวจสอบความ

ตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 28.32, df = 8, P-value = 0.00042, RMSEA = 0.046 

 
Chi-Square = 9.74, df = 6, P-value = 0.13618, RMSEA = 0.023 

 

ภาพประกอบที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 

(กอนและหลังปรับความสัมพนัธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.75 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO)  

(คาน้ําหนัก องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธ์ิคะแนน

องคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

CC 0.84 - - 0.36 0.70 

BM 0.92 0.01 40.45 0.81 0.85 

IR 0.81 0.02 33.81 0.26 0.66 

FP 0.88 - - 0.51 0.78 

MP 0.87 0.02 38.94 0.44 0.75 

EP 0.76 0.02 31.59 0.20 0.58 

Chi-Square = 9.74, df = 6, P-value = 0.13618, RMSEA = 0.023, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 

 

ตารางที่ 4.76 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(FMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 3.54 ไมผานเกณฑ 1.62 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.05 ผานเกณฑ 0.02 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.98 ผานเกณฑ 0.98 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยัน สําหรับตัวแปรการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) พบวา โมเดลการวัด 

ตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคาดัชนีความ

กลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือคาดัชนี χ2 /df = 1.62, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, 

และ RMSEA = 0.02 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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4) ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และคาเฉล่ีย 

ความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: v ) 

 ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได (Internal Consistency Reliability) 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวในโมเดลการวิจัยมีความเที่ยงตรง ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบความ

เที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และคาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได (Average 

Variance Extracted: v) 

 โดยคาความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) ควรมีคามากกวา 0.60 

และคาเฉล่ียของการผันแปรที่ถูกสกัดได (Average Variance Extracted: v) ซึ่งเปนคาเฉล่ียความ

แปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิบายไดดวยตัวแปรสังเกตได ซึ่งมีคาเทียบเทากับคาไอเกน (Eigen 

values) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ควรมคีามากกวา 0.50 (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 

2554 อางอิงจาก Diamantopoulos & Siguaw, 2000) จึงสรุปวา การผันแปรในตัวชี้วัดสวนใหญ

เกิดขึ้นจากตัวแปรสรางมากกวาเปนขอผิดพลาดของมาตรวัด ซึ่งแสดงวาตัวแปรแฝงมีความเที่ยง 

ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.63 ความเที่ยงของตัวแปรแฝงและคาเฉล่ียความ

แปรปรวนที่สกัดได (Construct Reliability: c & Average Variance Extracted: v ) 

 

ตารางที่ 4.77 แสดงความเที่ยงของตัวแปรแฝงและคาเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได (Construct  

 Reliability: c & Average Variance Extracted: v ) 
 

ตัวแปรแฝง ความเที่ยงตัวแปรแฝง (c) 
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได 

ดวยองคประกอบ (v) 

BS 0.912 0.776 

VS 0.889 0.802 

CC 0.913 0.780 

IR 0.912 0.774 

SL 0.875 0.703 

 

 จากตารางที่ 4.77 แสดงใหเห็นวา ความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีคาสูง โดยมีคา c  

อยูระหวาง 0.875-0.913 ซึ่งมากกวา 0.60 และคาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดไดดวยองคประกอบ  

มีคา v อยูระหวาง 0.703-0.802 ซึ่งมากกวา 0.50 แสดงวา จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได

หลักฐานที่ชัดเจนวา การนิยามปฏิบัติการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกตองและเช่ือถือได 
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5) ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐาน 

5.1) ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐาน ธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Hypermarket 

 ผูวิจัยไดทําวิเคราะหโมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ของโมเดล Hypermarket  

ดวยวิธีการ Maximum Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.80 เพื่อทําการเปรียบเทียบ 

ถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเกณฑในการตรวจสอบ

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยพิจารณาจากคาสถิติ ไดแก 

ประกอบดวย ดัชนีคา Chi-Square, χ2 /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห

โมเดลค รั้ งแร ก พ บวา  ค า ดัชนีค วา มก ล มก ลืนยั งไมส อดค ล อง กับ ขอ มูล เ ชิ งปร ะ จั กษ 

หรือไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว โดยโมเดล Hypermarket พิจารณาจากคา χ2 = 328.33,  

df = 67, P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.070 และ SRMR= 0.025 

ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอ ดังภาพประกอบที่ 4.38-4.41 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลโดยรวม และตารางที่ 4.64 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวม 

 

 
Chi-Square = 328.33, df = 67, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.070 

 

ภาพประกอบที่ 4.29 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

   ของ Hypermarket (กอนปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.78 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม Hypermarket 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (328.33/67) 4.90 ไมผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.94 ไมผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.91 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.07 ไมผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.03 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.78 แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมของโมเดล Hypermarket  

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ยังไมมีความสอดคลองกลมกลืนกับ 

ขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณได คือ โมเดล Hypermarket พิจารณาจากคา 

χ2 = 328.33, df = 67, P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.070 และ 

SRMR = 0.025 ซึ่งคาสถิติที่สําคัญบางตัวยังไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว (Joreskog; & Sorbom, 1996) 

 ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการ

ปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ

พารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได 

จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลการวิเคราะห 

คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดลทําใหสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.79 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดลเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืน (Model Fit)  

กับขอมูลเชิงประจักษและภาพประกอบที่ 4.30 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล 
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Chi-Square = 27.52, df = 25, P-value = 0.33021, RMSEA = 0.011 

 

ภาพประกอบที่ 4.30 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

 ของ Hypermarket (หลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคลื่อน) 

 

ตารางที่ 4.79 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ

ปรับแกโมเดล Hypermarket 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีท่ีวัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (27.52/25) 1.10 ผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.98 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.79 เม่ือพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบวา โมเดลของ Tesco 

Lotus และ Big C สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนี

ที่ผานเกณฑ การยอมรับ คือ โมเดลของ Hypermarket มีคาดัชนี χ2/df = 1.10, CFI = 1.00, GFI = 1.00, 

AGFI = 0.98, RMSEA = 0.01 และ SRMR = 0.01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการ 

เชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 
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 (1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) มีคาเทากับ 1.10 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก คาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2.00 

 (2) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: 

CFI) มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ เนื่องจากคา CFI  

มีคา 0.90 ขึ้นไป 

 (3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่ผูวิจัย

พิจารณาคา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 1.00  

และดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับ 

0.98 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจากคา GFI และคา 

AGFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 และคา GFI และคา AGFI ที่ยอมรับไดมีคามากกวา 0.90 

 (4) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ

คา (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.01 หมายถึง โมเดลคอนขาง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 หรือมีคา

ระหวาง 0.05 ถึง 0.08 

 (5) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดัชนีที่

ผูวิจัยนํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน 

(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีคาเทากับ 0.01 แสดงวา โมเดลสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก มีคานอยกวา 0.05 

5.2) ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐาน ธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Department store 

 ผูวิจัยไดทําวิเคราะหโมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ของโมเดล Department store 

ดวยวิธีการ Maximum Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.80 เพื่อทําการเปรียบเทียบ 

ถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเกณฑในการตรวจสอบ

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยพิจารณาจากคาสถิติ ไดแก 

ประกอบดวย ดัชนีคา Chi-Square, χ2 /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห

โมเดลครั้งแรก พบวา คาดัชนีความกลมกลืนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไมเปนไป

ตามเกณฑที่ กําหนดไว  โดยโมเดล  Department store พิจารณาจากคา  χ2 = 503.70, df = 67,  

P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.92, AGFI = 0.87, RMSEA = 0.090 และ SRMR= 0.039 ซึ่งผูวิจัย

ไดนําเสนอ ดังภาพประกอบที่ 4.38-4.41 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 
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ของโมเดลโดยรวม และตารางที่  4.80 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 

ของโมเดลโดยรวม 

 

 
Chi-Square = 5.3.70, df = 67, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.090 

 

ภาพประกอบที่ 4.31 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมของ  

  Department store (กอนปรับความสัมพนัธของความคลาดเคล่ือน) 

 

ตารางที่ 4.80 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม Department 

store 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดชันีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (503.70/67) 7.52 ไมผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.92 ไมผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.87 ไมผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.09 ไมผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.04 ผานเกณฑ 
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 จากตารางที่ 4.80 แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ของโมเดล Department store  

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ยังไมมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณได คือ โมเดล Department store พิจารณาจากคา  

χ2 = 503.70, df = 67, P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.92, AGFI = 0.87, RMSEA = 0.090 และ 

SRMR = 0.039 ซึ่งคาสถิติที่สําคัญบางตัวยังไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว (Joreskog; & Sorbom, 1996) 

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจาก

คําแนะนําในการปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: 

MI) จากน้ันปรับพารามิเตอร โดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหคาความคลาดเคล่ือน

สัมพันธกันได จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลการ

วิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดล  

ทําใหสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหไดดังตารางที่  4.81 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล เพื่อใหมีความสอดคลอง

กลมกลืน (Model Fit) กับขอมูลเชิงประจักษและภาพประกอบที่ 4.32 แสดงการวิเคราะหคาดัชนี

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล 

 

 
Chi-Square = 17.42, df = 16, P-value = 0.35918, RMSEA = 0.011 

 

ภาพประกอบที่ 4.32 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมของ  

  Department store (หลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคลื่อน) 
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ตารางที่ 4.81 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ

ปรับแกโมเดล Department store 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (17.42/16) 1.09 ผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.98 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.81 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบวา โมเดลของ Central 

Department Store และ The Mall สอดคลองกลมกลืนกับขอ มูลเชิงประจักษ  โดยมีคาดัชนี 

ความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผานเกณฑ การยอมรับ คือ โมเดลของ Department store มีคาดัชนี  

χ2/df = 1.09, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.01 และ SRMR = 0.01 ดังนั้นจึง

สรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 

 (1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) มีคาเทากับ 1.09 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคาไค-สแควรสัมพทัธมีคานอยกวา 2.00 

(2) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: CFI) 

มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ เนื่องจากคา CFI มีคา  

0.90 ขึ้นไป 

 (3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่ผูวิจัย

พิจารณาคา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 1.00 และ

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.98 

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคา GFI และคา AGFI  

มีคาระหวาง 0 ถึง 1 และคา GFI และคา AGFI ที่ยอมรับไดมีคามากกวา 0.90 

 (4) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ

คา (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.01 หมายถึง โมเดลคอนขาง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 หรือมีคา

ระหวาง 0.05 ถึง 0.08 
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 (5) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดัชนีที่

ผูวิจัยนํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน 

(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) มีคาเทากับ 0.01 แสดงวา โมเดลสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก มีคานอยกวา 0.05 

5.3) ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐาน ธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Supermarket 

 ผูวิจัยไดทําวิเคราะหโมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ของโมเดล Supermarket  

ดวยวิธีการ Maximum Likelihood ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.80 เพื่อทําการเปรียบเทียบ 

ถึงความกลมกลืนระหวางโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเกณฑในการตรวจสอบ

ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยพิจารณาจากคาสถิติ ไดแก 

ประกอบดวย ดัชนีคา Chi-Square, χ2 /df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA และ SRMR ซึ่งผลการวิเคราะห

โมเดลครั้งแรก พบวา คาดัชนีความกลมกลืนยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไมเปนไป

ตา มเก ณฑที่ กํ า หน ดไ ว  โ ดยโ มเ ดล  Supermarket พิ จ า ร ณ า จา ก ค า  χ2 = 337.56, df = 67,  

P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.071 แ ล ะ  SRMR = 0.024  

ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอ ดังภาพประกอบที่ 4.38-4.41 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง

กลมกลืนของโมเดลโดยรวม และตารางที่ 4.82 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวม 

 

 
Chi-Square =337.56, df = 67, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.071 

 

ภาพประกอบที่ 4.33 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

ของ Supermarket (กอนปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.82 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม Supermarket 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (337.56/67) 5.04 ไมผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.94 ไมผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.91 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.07 ไมผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.02 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.82 แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมของโมเดล Supermarket  

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของยังไมมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณได คือ โมเดล  Supermarket พิจารณาจากคา  
χ2 = 337.56, df = 67, P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.071  

และ SRMR = 0.024 ซึ่งคาสถิติที่สําคัญบางตัวยังไมผานเกณฑตามที่ กําหนดไว (Joreskog; & 

Sorbom, 1996) 

 ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการ

ปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ

พารามิเตอร โดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได 

จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลการวิเคราะห 

คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดล ทําใหสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.83 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล เพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืน (Model Fit)  

กับขอมูลเชิงประจักษและภาพประกอบที่ 4.34 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล 
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Chi-Square = 24.55, df = 28, P-value = 0.65225, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.34 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมของ 

Supermarket (หลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคลื่อน) 

 

ตารางที่ 4.83 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม หลังจากการ

ปรับแกโมเดล Supermarket 
 

ดัชนีความกลมกลนื เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df < 2.00 (24.55/28) 0.88 ผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.98 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.00 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่  4.83 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบวา โมเดลของ  

Top Supermarket และ Home Freshmart สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนี

ความกลมกลืนท้ัง 6 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ โมเดลของ Supermarket มีค าดัชนี   

χ2/df = 0.88, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00 แล ะ  SRMR = 0.01 ดั งนั้น 
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จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ ซึ่งสามารถอธิบายได ดังน้ี 

(1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) มีคาเทากับ 0.88 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก คาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2.00 

(2) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: 

CFI) มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ เนื่องจากคา CFI  

มีคา 0.90 ขึ้นไป 

(3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่ผูวจิัย

พิจารณาคา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 1.00 และ

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.98 

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคา GFI และคา AGFI มี

คาระหวาง 0 ถึง 1 และคา GFI และคา AGFI ที่ยอมรับไดมีคามากกวา 0.90 

(4) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ

คา (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.00 หมายถึง โมเดลคอนขาง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 หรือมีคา

ระหวาง 0.05 ถึง 0.08 

(5) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดชันีที่ผูวิจัย

นํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual: SRMR) มีคาเทากับ 0.01 แสดงวา โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ เนื่องจาก มีคานอยกวา 0.05 

5.4) ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตามสมมติฐานโดยภาพรวม 

 ผูวิจัยไดทําวิเคราะหโมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ของโมเดลในภาพรวม  

ดวยวิธีการ Maximum Likelihood พบวา คาดัชนีความกลมกลืนยังไมสอดคลองกับขอ มูล 

เชิงประจักษหรือไมเปนไปตามเกณฑที่ กําหนดไว เ ม่ือพิจารณาจากคา χ2 = 321.65, df = 67,  

P-value = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.94,  RMSEA = 0.06 และ SRMR= 0.02 ซึ่ งผู วิ จั ย 

ไดนําเสนอ ดังภาพประกอบที่ 4.50-4.52 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 

ของโมเดลโดยรวม และตารางที่  4.84 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน 

ของโมเดลโดยรวม 
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Chi-Square = 321.65, df = 67, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.56 

 

ภาพประกอบที่ 4.35 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

 (กอนปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 

 

ตารางที่ 4.84 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2 /df (321.65/67) < 2.00 4.80 ไมผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.96 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.94 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.06 ไมผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.02 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.84 แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธระหวางการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรูการมุงเนน

การตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยรวม ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา

จากแนวคิดและทฤษฏีที่ เ ก่ียวของ ยังไมมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

โดยพิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณได คือ พิจารณาจากคา χ2 = 321.65, df = 67, P-value = 0.000,  

CFI = 0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.06 และ SRMR = 0.02 ซึ่งคาสถิติที่สําคัญบางตัว ยัง

ไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว (Joreskog; & Sorbom, 1996) 
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 ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการ

ปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ

พารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได 

จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลการวิเคราะห 

คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดล ทําใหสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.84 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล เพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืน (Model Fit)  

กับขอมูลเชิงประจักษและภาพประกอบที่ 4.36 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล 

 

 
Chi-Square = 45.07, df = 39, P-value = 0.23284, RMSEA = 0.011 

 

ภาพประกอบที่ 4.36 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

 (หลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.85 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ

ปรับแกโมเดล 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df (45.07/39) < 2.00 1.16 ผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.85 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบวา โมเดลโดยรวม

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผานเกณฑ  

การยอมรับ คือ คาดัชนี χ2/df = 1.16, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.01 และ 

SRMR = 0.01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 

(1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) มีคาเทากับ 1.16 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก คาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2.00 

(2) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: CFI) 

มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ เนื่องจากคา CFI มีคา  

0.90 ขึ้นไป 

(3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่ผูวจิัย

พิจารณาคา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 0.99 และ

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.99 

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคา GFI และคา AGFI  

มีคาระหวาง 0 ถึง 1 และคา GFI และคา AGFI ที่ยอมรับไดมีคามากกวา 0.90 

(4) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ

คา (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.01 หมายถึง โมเดลคอนขาง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 หรือมีคา

ระหวาง 0.05 ถึง 0.08 

(5) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดชันีที่ผูวิจัย

นํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 
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Root Mean Square Residual: SRMR) มีคาเทากับ 0.01 แสดงวา โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ เนื่องจาก มีคานอยกวา 0.05 

 

4.5 ผลการวิเคราะหเสนทาง 

 4.5.1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เพื่อทําการตอบคําถามการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

โดยผูวิจัยนําเสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effects: IE) 

และอิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหไดดงันี้ 

 1) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket 

จากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket (อิทธิพลทางตรง อิทธิพล

ทางออมและอิทธิพลรวม) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลดังกลาว มีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบที่ 4.30 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรใน

โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

Hypermarket และตารางที่ 4.86 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการ

พัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket (อิทธิพล

ทางตรง อทิธิพลทางออม และอิทธิพลรวม) 

 

ตารางที่ 4.86 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ 

 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

HFMR HROO 

TE IE DE TE IE DE 

HTMR 0.50** - 0.50** 0.14 -0.02 0.16 

 (0.13) - (0.13) (0.08) (0.08) (0.10) 

 3.79 - 3.79 1.79 -0.22 1.50 
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ตารางที่ 4.86 (ตอ) 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

HFMR HROO 

TE IE DE TE IE DE 

HKMR 0.00 - 0.00 0.13* 0.00 0.13* 

 (0.13) - (0.13) (0.06) (0.00) (0.06) 

 0.01 - 0.01 2.13 -0.01 2.11 

HMFR 0.46** - 0.46** 0.68** -0.02 0.69** 

 (0.09) - (0.09) (0.07) (0.07) (0.12) 

 5.19 - 5.19 9.38 -0.22 6.02 

HFMR - - - -0.04 - -0.04 

 - - - (0.16) - (0.16) 

 - - - -0.23 - -0.23 

คาสถิติ ไคว-สแควร = 27.52, df = 25, P-value = 0.33021, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, SRMR = 0.01 

ตัวแปร HCC HBM HIR HFP HMP HEP 

ความเที่ยง 0.67 0.91 0.59 0.73 0.75 0.60 

ตัวแปร HKT HIT HMT HHM HSI HCF 

ความเที่ยง 0.84 0.66 0.72 0.79 0.79 0.72 

ตัวแปร HMS HWE     

ความเที่ยง 0.74 0.75     

สมการโครงสรางของตัวแปร HFMR HROO     

R Square 0.86 0.83     

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง HFMR HROO HTMR HKMR HMKR  

HFMR 1.00      

HROO 0.82 1.00     

HTMR 0.89 0.83 1.00    

HKMR 0.80 0.80 0.85 1.00   

HMKR 0.89 0.90 0.86 0.81 1.00  

หมายเหตุ * < .05, ** p < .01 
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 จากตารางแสดงการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket กับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบ 

ความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควร มีคาเทากับ 27.52 องศา

อิสระเทากับ 25 คานาจะเปน (p) เทากับ 0.33021 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนย อยางไมมี

นัยสําคัญ แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket ที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 

1.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และคาดัชนี

รากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.01 ซึ่งเขาใกลศูนย โดยรายละเอียด

ดังกลาว ผูวิจัยไดกลาวไวแลวอยางละเอียดในสวนของผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืน 

ของโมเดลการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

Hypermarket เม่ือพิจารณาคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาความเที่ยง

อยูระหวาง 0.59-0.91 โดยตัวแปรที่มีความเที่ยงสูงสุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (HBM) มีคาความเที่ยง

เทากับ 0.91 รองลงมาคือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HKT) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.84 

และดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.79 สวนตัวแปรที่มีความเที่ยงต่ําสุด 

คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพนัธ (HIR) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.59 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝง พบวา 

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเทากับ 0.86 หรือตัวแปร

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ได 

รอยละ 86.0 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเทากับ 

0.83 หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานขององคกร 

(HROO) ไดรอยละ 83.0 

 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

แฝงมีคาอยูระหวาง 0.80-0.90 โดยตัวแปรทุกคูเปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน คือ มีคา

ความสัมพันธเปนบวก โดยตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันสูงมาก (r > 0.8) มีจํานวน 10 คู ตัวแปร

แฝงที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.90 (r = 0.90) 

คือ การมุงเนนการตลาด (HMKR) กับผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) รองลงมา คือ  

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) และการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ (HFMR) กับการมุงเนนการตลาด (HMKR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

0.89 (r = 0.89) เทากัน เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) กับการมุง เนนการตลาด (HMKR)  

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.86 (r = 0.86) เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) กับการจัดการ
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ความรู  (HKMR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.85 (r = 0.85) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(HTMP) กับผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.83  

(r = 0.83) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) กับผลการดําเนินงานขององคกร (HROO)  

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.82 (r = 0.82) การจัดการความรู (HKMR) กับ การมุงเนน

การตลาด (HMKR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.81 (r = 0.81) การจัดการความรู (HKMR) 

กับผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) และ การจัดการความรู (HKMR) กับ การจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (HFMR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธเทากับ 0.80 (r = 0.80) เทากัน 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมท่ีสงผลตอตัวแปรผลการดําเนินงานขององคกร 

(HROO) พบวา ตัวแปรดังกลาว ไดรับอิทธิพลทางตรงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) โดยมี

ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การจัดการความรู 

(HKMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 การมุงเนนการตลาด (HMFR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.69 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ไดรับอิทธิพล

ทางออมจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การจัดการความรู (HKMR) และการมุงเนนการตลาด 

(HMFR) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ -0.02, 0.00 และ -0.02 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร (HROO)  

ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ไดรับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) 

ไดรับอิทธิพลทางตรงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) การจัดการความรู (HKMR) และการ

มุงเนนการตลาด (HMFR) โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) มากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.50 รองลงมา คือ การมุงเนน

การตลาด (HMFR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.46 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สวนการจัดการความรู (KMR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.00 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.50 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(2) การรับรูการจัดการความรู  (HKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.00 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3) การรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.46 ซึ่งเปนคา
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อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(4) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

ผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 ซึ่งเปนคาอิทธิพล 

ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) การรับรูการจัดการความรู (HKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (HROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(6) การรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

ผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.69 ซึ่งเปนคาอิทธิพล 

ที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

(7) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(HMFR) มีอิทธิพลทางออมเชิงลบตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ผานการรับรู

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ -0.02 และ -0.02 

ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการรับรูการจัดการความรู (HKMR)  

มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ผานการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.01 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม Department store 

 จากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store (อิทธิพลทางตรง 

อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวม) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลดังกลาว  

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบท่ี 4.32 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของ 

ตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม Department store และตารางท่ี 4.87 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร 

ในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Department store (อิทธิพลทางตรง อทิธิพลทางออม และอิทธิพลรวม) 
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ตารางที่ 4.87 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ 

 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

DFMR DROO 

TE IE DE TE IE DE 

DTMR 0.63** - 0.63** 0.13 0.16* -0.03 

 (0.10) - (0.10) (0.10) (0.08) (0.15) 

 6.24 - 6.24 1.26 2.04 -0.18 

DKMR 0.09 - 0.09 0.49* 0.02 0.47** 

 (0.18) - (0.18) (0.15) (0.04) (0.15) 

 0.52 - 0.52 3.26 0.55 3.05 

DMFR 0.24 - 0.24 0.40** 0.06 0.34** 

 (0.10) - (0.10) (0.08) (0.04) (0.09) 

 0.34 - 0.34 4.97 1.44 3.87 

DFMR - - - 0.25* - 0.25* 

 - - - (0.11) - (0.11) 

 - - - 2.28 - 2.28 

คาสถิติ ไคว-สแควร = 17.42, df = 16, P-value = 0.35918, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, SRMR = 0.01 

ตัวแปร DCC DBM DIR DFP DMP DEP 

ความเที่ยง 0.67 0.76 0.72 0.76 0.58 0.53 

ตัวแปร DKT DIT DMT DHM DSI DCF 

ความเที่ยง 0.86 0.74 0.71 0.72 0.72 0.79 

ตัวแปร DMS DWE     

ความเที่ยง 0.78 0.77     

สมการโครงสรางของตัวแปร DFMR DROO     

R Square 0.82 0.95     
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ตารางที่ 4.87 (ตอ) 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

DFMR DROO 

TE IE DE TE IE DE 

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง DFMR DROO DTMR DKMR DMKR  

DFMR 1.00      

DROO 0.88 1.00     

DTMR 0.88 0.85 1.00    

DKMR 0.85 0.95 0.88 1.00   

DMKR 0.77 0.92 0.82 0.87 1.00  

หมายเหตุ * < .05, ** p < .01 

 

 จากตารางแสดงการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store กับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความ

สอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควร มคีาเทากับ 17.42 องศาอิสระ

เทากับ 16 คานาจะเปน (p) เทากับ 0.35918 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนย อยางไมมี

นัยสําคัญ แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store ที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 

1.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และคาดัชนี

รากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.01 ซึ่งเขาใกลศูนย โดยรายละเอียด

ดังกลาวผูวิจัยไดกลาวไวแลวอยางละเอียด ในสวนของผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของ

โมเดลการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department 

store เม่ือพิจารณาคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาความเที่ยงอยู

ระหวาง 0.53-0.86 โดยตัวแปรที่มีความเที่ยงสูงสุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DKT) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.86 รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคา (DCF) มีคาความเที่ยงเทากับ 

0.79 และดานกลยุทธการตลาด (DMS) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.78 สวนตัวแปรที่มีความเท่ียงต่ําสุด 

คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (DEP) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.53 
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 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝง พบวา 

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเทากับ 0.82 หรือตัวแปร

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรอยละ 

82.0 และคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) ของผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเทากับ 0.95  

หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ได

รอยละ 95.0 

 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

แฝงมีคาอยูระหวาง 0.79-0.91 โดยตัวแปรทุกคูเปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน คือ มีคา

ความสัมพันธเปนบวก โดยตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันสูงมาก (r > 0.8) มีจํานวน 9 คู ตัวแปร

แฝงที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุดซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.95 (r = 0.95) 

คือ การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

รองลงมา คือ การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMKR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(DROO) มีค า สัมป ร ะ สิท ธ์ิส ห สัมพันธ เ ท า กับ  0.92 ( r = 0.92)  ก า ร รับ รู ก า รจั ดกา ร ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ (DFMR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DTMP) กับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) และการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (DTMP) กับการรับรูการจัดการความรู (DKMR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 

0.88 (r = 0.88) เทากัน การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) กับ การรับรูการมุงเนนการตลาด 

(DMKR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.87 (r = 0.87) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DTMR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) และการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (DFMR) กับการรับรูการจัดการความรู (DKMR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

เทากับ 0.88 (r = 0.85) เทากัน และการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) กับการรับรูการมุงเนน

การตลาด (DMKR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทา กับ 0.82 (r = 0.82) สวนตัวแปรแฝงที่ มี

ความสัมพันธกันในระดับสู ง  (0.6 < r < 0.8)  มีจํ านวน 1 คู  คือ  การรับรูการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ (DFMR) กับการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMKR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

เทากับ 0.79 (r = 0.77) 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอตัวแปรการรับรูผลการดําเนินงานของ

องคกร (DROO) พบวา ตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DTMP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.03 ซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

การรับรูการจัดการความรู (DKMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.47 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง

เทากับ 0.34 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ การรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (DROO) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) 
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และการรับรูการจัดการความรู (DKMR) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.02 และ 0.06 ตามลําดับ  

ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

ไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.16 

ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(DROO) ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ ไดรับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรับอทิธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP)  

การรับรูการจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) โดยการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DTMP) มากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.63 สวนการรับรูการจัดการความรู (DKMR) และ

การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.09 และ 0.24 ตามลําดับ ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งสามารถสรุปไดดงันี้ 

(1) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.63 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(2) การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.09 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3) การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(4) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล

การดําเนินงานขององคกร (DROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ -0.03 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (DROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.47 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(6) การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล

การดําเนินงานขององคกร (DROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.34 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(7) การรับรูการจัดการความรู (DKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(DMFR) มีอทิธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ผานการรับรู
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การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.02 และ 0.06 

ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แต การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP)  

มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ผานการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.16 ซึ่งเปน 

คาอทิธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket 

จากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket (อทิธิพลทางตรง อทิธิพล

ทางออมและอิทธิพลรวม) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลดังกลาวมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบท่ี 4.34 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร 

ในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Supermarket และตารางที่ 4.88 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุ

ของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket 

(อทิธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม) 

 

ตารางที่ 4.88 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

SFMR SROO 

TE IE DE TE IE DE 

STMR 0.67** - 0.67** 0.12 0.09 0.02 

 (0.07) - (0.07) (0.07) (0.07) (0.12) 

 9.12 - 9.12 1.26 1.29 0.19 

SKMR 0.14 - 0.14 0.27** 0.02 0.25** 

 (0.06) - (0.06) (0.06) (0.02) (0.06) 

 2.30 - 2.30 4.37 1.05 4.35 

SMFR 0.16* - 0.16* 0.65** 0.03 0.62** 

 (0.07) - (0.07) (0.06) (0.01) (0.06) 

 2.22 - 2.22 10.48 1.54 10.24 
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ตารางที่ 4.88 (ตอ) 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

SFMR SROO 

TE IE DE TE IE DE 

SFMR - - - 0.14 - 0.14 

 - - - (0.10) - (0.10) 

 - - - 1.35 - 1.35 

คาสถิติ ไคว-สแควร = 24.55, df = 28, P-value = 0.65225, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, SRMR = 0.01 

ตัวแปร SCC SBM SIR SFP SMP SEP 

ความเที่ยง 0.74 0.85 0.71 0.69 0.61 0.62 

ตัวแปร SKT SIT SMT SHM SSI SCF 

ความเที่ยง 0.81 0.70 0.77 0.76 0.77 0.77 

ตัวแปร SMS SWE     

ความเที่ยง 0.75 0.79     

สมการโครงสรางของตัวแปร SFMR SROO     

R Square 0.86 0.97     

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง SFMR SROO STMR SKMR SMKR  

SFMR 1.00      

SROO 0.89 1.00     

STMR 0.92 0.88 1.00    

SKMR 0.83 0.90 0.84 1.00   

SMKR 0.83 0.97 0.83 0.83 1.00  

หมายเหตุ * < .05, ** p < .01 

 

 จากตารางแสดงการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket กับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบ 

ความสอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควร มีคาเทากับ 24.55  

องศาอิสระ เทากับ 28 คานาจะเปน (p) เทากับ 0.65225 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนย 
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อยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket ที่พัฒนาขึ้นสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI)  

มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.98 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 

และคาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.01 ซึ่งเขาใกลศูนย   

โดยรายละเอียดดังกลาว ผูวิจัยไดกลาวไวแลวอยางละเอียดในสวนของผลการวิเคราะหคาดัชนี

ความกลมกลืนของโมเดลการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม Supermarket เม่ือพิจารณาคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตได 

มีคาความเที่ยงอยูระหวาง 0.61-0.85 โดยตัวแปรที่มีความเที่ยงสูงสุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (SBM) 

มีคาความเที่ยงเทากับ 0.85 รองลงมา คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SKT) มีคา 

ความเที่ยงเทากับ 0.81 และดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) มีคา 

ความเที่ยงเทากับ 0.79 สวนตัวแปรท่ีมีความเที่ยงต่ําสุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

(SMP) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.61 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝง พบวา 

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเทากับ 0.86 หรือตัวแปร

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการลูกค า เชิงส ัมพันธภาพ (SFMR)  

ไดรอยละ 86.0 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเทากับ 

0.97 หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานขององคกร 

(SROO) ไดรอยละ 97.0 

 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

แฝงมีคาอยูระหวาง 0.83-0.97 โดยตัวแปรทุกคู เปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน คือ  

มีคาความสัมพันธเปนบวก โดยตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันสูงมาก (r > 0.8) มีจํานวน 10 คู  

ตัวแปรแฝงที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.97  

(r = 0.97) คือ การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMKR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(SROO) รองลงมา คือ การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) กับการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.92 (r = 0.92) การรับรูการจัดการความรู 

(SKMR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

0.90 (r = 0.90) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) กับการรับรูผลการดําเนินงานของ

องคกร (SROO) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.89 (r = 0.89) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(STMP) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.88 

(r = 0.88) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) กับการรับรูการจัดการความรู  (SKMR)  

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.84 (r = 0.84) สวนการรับรูการจัดการความรู  (SKMR)  
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กับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR)  

กับการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMKR) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) กับการรับรู 

การมุงเนนการตลาด (SMKR) และการรับรูการจัดการความรู (SKMR) กับการรับรูการมุงเนน

การตลาด (SMKR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.83 (r = 0.83) เทากัน 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอตัวแปรการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร (SROO) พบวา  ตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.02 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติการจัดการความรู (SKMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.25 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง

เทา กับ 0.62 ซึ่ ง เปนค าอิท ธิพลที่มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ ระ ดับ .01 นอกจากนี้การรับรูผ ล 

การดําเนินงานขององคกร (SROO) ไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(STMP) การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) โดยมีขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.09, 0.02 และ 0.03 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(SROO) ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ไดรับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรการรับรูการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP)  

การรับรูการจัดการความรู (SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) โดยการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากจากการรับรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) มากท่ีสุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.67 รองลงมา คือ การรับรูการมุงเนน

การตลาด (SMFR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.16 สวนการรับรูการจัดการความรู (SKMR) มีขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.14 ซึ่งเปนคาอทิธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.67 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(2) การรับรูการจัดการความรู  (SKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.14 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(3) การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 ซึ่งเปนคา

อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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(4) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล

การดําเนินงานขององคกร (SROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.02 ซึ่งเปนคาอิทธิพล 

ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) การรับรูการจัดการความรู  (SKMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (SROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.25 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(6) การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (SROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.62 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(7) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) การรับรูการจัดการความรู  

(SKMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (SROO) ผานการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR)  

โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.09, 0.02 และ 0.03 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

4) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม โดยรวม 

จากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม 

และอิทธิพลรวม) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลดังกลาวมีความสอดคลอง 

กับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบที่ 4.36 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล 

เชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

และตารางที่ 4.89 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม 

และอิทธิพลรวม) 
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ตารางที่ 4.89 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ 

 การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมโดยรวม 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

FMR ROO 

TE IE DE TE IE DE 

TMR 0.50** - 0.50** 0.15** 0.08* 0.07 

 (0.05) - (0.05) (0.04) (0.03) (0.05) 

 10.92 - 10.92 3.50 2.85 1.39 

KMR 0.06 - 0.06 0.25** 0.01 0.24** 

 (0.04) - (0.04) (0.04) (0.01) (0.04) 

 1.43 - 1.43 5.96 1.28 5.95 

MFR 0.38** - 0.38** 0.57** 0.06** 0.51** 

 (0.05) - (0.05) (0.05) (0.02) (0.06) 

 7.52 - 7.52 10.56 3.00 8.88 

FMR - - - 0.16** - 0.16** 

 - - - (0.05) - (0.05) 

 - - - 3.05 - 3.05 

คาสถิติ ไคว-สแควร = 45.07, df = 39, P-value = 0.23284, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, SRMR = 0.011 

ตัวแปร CC BM IR FP MP EP 

ความเที่ยง 0.71 0.86 0.76 0.79 0.74 0.57 

ตัวแปร KT IT MT HM SI CF 

ความเที่ยง 0.87 0.73 0.75 0.79 0.79 0.77 

ตัวแปร MS WE     

ความเที่ยง 0.78 0.78     

สมการโครงสรางของตัวแปร FMR ROO     

R Square 0.82 0.87     
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ตารางที่ 4.89 (ตอ) 
 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

FMR ROO 

TE IE DE TE IE DE 

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง FMR ROO TMR KMR MKR  

FMR 1.00      

ROO 0.85 1.00     

TMR 0.88 0.85 1.00    

KMR 0.79 0.85 0.82 1.00   

MKR 0.86 0.91 0.86 0.84 1.00  

หมายเหตุ * < .05 , ** p < .01 

 

 จากตารางแสดงการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดล 

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลอง

ระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควร มีคาเทากับ 45.07 องศาอิสระเทากับ 39 

คานาจะเปน (p) เทากับ 0.23284 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนย อยางไมมีนัยสําคัญ  

แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา โมเดลเชิงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีพัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดความ

กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.99 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และคาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ีย

ของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ 0.011 ซึ่งเขาใกลศูนย โดยรายละเอียดดังกลาวผูวิจัยไดกลาว

ไวแลวอยางละเอียดในสวนของผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการพัฒนา

รูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เม่ือพิจารณาคาความเที่ยงของ

ตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาความเที่ยงอยูระหวาง 0.57-0.87 โดยตัวแปรที่มีความ

เที่ยงสูงสุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KT) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.87 รองลงมา 

คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.86 และดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน 

(FP) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.79 สวนตัวแปรที่มีความเที่ยงต่ําสุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดาน

สิ่งแวดลอม (EP) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.57 
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 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝง พบวา 

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีคาเทากับ 0.82 หรือตัวแปร

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจัดการลูกค า เชิ งสัมพันธภาพ (FMR)  

ไดรอยละ 82.0 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของผลการดําเนินงานขององคกร มีคาเทากับ 

0.87 หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 

ไดรอยละ 87.0 

 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

แฝงมีคาอยูระหวาง 0.79-0.91 โดยตัวแปรทุกคู เปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน คือ  

มีคาความสัมพันธเปนบวก โดยตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันสูงมาก (r > 0.8) มีจํานวน 9 คู  

ตัวแปรแฝงที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.91  

(r = 0.91) คือ การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 

รองลงมา คือ การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) กับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(TMP) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.88 (r = 0.88) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(FMR) กับการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR)  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.86 (r = 0.86) 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) กับการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.86 (r = 0.86) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) กับการรับรู 

ผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.85 (r = 0.85) การรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) กับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทา กับ 0.85 (r = 0.85) การจัดการความรู  (KMR) กับการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร (ROO) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.85 (r = 0.85) การรับรูการจัดการความรู 

(KMR) กับการรับรูการมุงเนนการตลาด (MKR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.84 (r = 0.84) 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) กับการรับรูการจัดการความรู (KMR) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.82 (r = 0.82) สวนตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8) 

มีจํานวน 1 คู คือ การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) กับการรับรูการจัดการความรู 

(KMR) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธเทากับ 0.79 (r = 0.79) 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออมท่ีสงผลตอตัวแปรผลการดําเนินงานขององคกร 

(ROO) พบวา ตัวแปรดังกลาว ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP)  

โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.07 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การจัดการ

ความรู (KMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 การมุงเนนการตลาด (MFR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.51 ซึ่งเปนคาอิทธิพล

ที่ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO)  

ไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 
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(MFR) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.08 และ 0.06 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ สวนการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดรับอิทธิพล

ทางออมจากการรับรูการจัดการความรู (KMR) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.01 ซึ่งเปนคาอิทธิพล 

ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(ROO) ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ ไดรับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรการรับรูการจัดการลูก ค า 

เชิงสัมพันธภาพ (FMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) การรับรู

การจัดการความรู (KMR) และการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) โดยการรับรูการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ (FMR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP)  

มากท่ีสุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.50 รองลงมา คือ การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR)  

มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38 ซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการรับรูการ

จัดการความรู (KMR) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.06 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) โดยมีขนาดอทิธิพลทางตรงเทากับ 0.50 ซึ่งเปนคาอิทธิพล

ที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

(2) การรับรูการจัดการความรู (KMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.06 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

(3) การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) โดยมีขนาดอทิธิพลทางตรงเทากับ 0.38 ซึ่งเปนคาอิทธิพล

ที่มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

(4) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล

การดําเนินงานขององคกร (ROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.07 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

(5) การรับรูการจัดการความรู  (KMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (ROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(6) การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผล 

การดําเนินงานขององคกร (ROO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.51 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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(7) การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) และการรับรูการมุงเนนการตลาด 

(MFR) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ผานการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.08 และ 0.06 

ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ แตการรับรู 

การจัดการความรู (KMR) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(ROO) ผานการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 

0.01 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

 4.5.2 ผลการวิเคราะหคานํ้าหนกัองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 

หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได เพื่อ

พิจารณาถึงองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดของ 

Hypermarket Department store Supermarket และโดยรวม ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถแสดงได 

ดังตารางที่ 4.90-4.93 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 

1) ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Hypermarket 

 

ตารางที่ 4.90 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Hypermarket 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ (HFMR) 

HCC 0.53 0.82 - - 0.67 0.14 

HBM 0.61 0.95 0.03 23.48** 0.91 0.95 

HIR 0.60 0.77 0.03 20.48** 0.59 0.15 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) 

HKT 0.67 0.92 0.02 31.99** 0.84 0.66 

HIT 0.63 0.81 0.02 26.77** 0.66 0.20 

การรับรูการจัดการความรู (HKMR) 

HMT 2.36 0.85 0.08 28.19** 0.72 0.10 

HHM 7.29 0.89 0.24 30.12** 0.79 0.04 

HSI 3.01 0.89 0.12 25.52** 0.79 0.12 
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ตารางที่ 4.90 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) 

HCF 0.59 0.85 0.02 28.76** 0.72 0.33 

HMS 4.88 0.86 0.17 29.26** 0.74 0.03 

HWE 2.01 0.87 0.07 27.79** 0.75 0.12 

การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) 

HFP 3.69 0.85 - - 0.73 0.06 

HMP 2.21 0.87 0.07 30.13** 0.75 0.12 

HEP 0.63 0.78 0.03 25.11** 0.60 0.23 

Chi-Square = 27.25, df = 25, P-value = 0.33021, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.011 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากตารางผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Hypermarket 

พบวา มีคาเปนบวกท้ังหมดมีขนาดต้ังแต 0.53 ถึง 7.29 และแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือ ตัวแปร

สังเกตไดดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) อยูในองคประกอบการรับรูการจัดการความรู 

(HKMR) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 7.29 สวนตัวแปรสังเกตไดท่ีมีน้ําหนักองคประกอบ 

นอยที่สุด ตัวแปรสังเกตดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) อยูในองคประกอบผลการ

ดําเนินงานของการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

0.53 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกคา (R2) ซึ่งบอกคาความแปรปรวนรวมของ

ตัวแปรสังเกตไดภายนอก มีคาตั้งแต 0.57-0.86 และตัวแปรสังเกตไดภายใน มีคาต้ังแต 0.59-0.91 

เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Beta) เปนรายองคประกอบ พบวา 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ตัวแปร 

ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (HBM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.95 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 91 รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.82 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 67 ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (HIR) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.77 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 67 
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(2) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HKT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.92 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 84 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.81 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 66 

(3) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู  (HKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการความรู รอยละ 79 รองลงมา คือ 

ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปร

ผันรวมกันกับการจัดการความรู รอยละ 79 และดานการจัดการความรูของพนักงาน (HMT) มี

น้ํ า ห นัก อ ง ค ป ร ะ ก อ บ มา ต ร ฐ า น เ ท า กั บ  0.85 แ ล ะ มีค ว า มแ ป ร ผั น ร ว ม กั นกั บ ก า ร รับ รู 

การจัดการความรู รอยละ 72 

(4) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (HWE) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด  

รอยละ 75 รองลงมา คือ ดานกลยุทธการตลาด (HMS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 

และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 74 และดานการมุงเนนลูกคา 

(HCF) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบ

การรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 72 

(5) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (HMP) มีนํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 75 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (HFP) มีนํ้าหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 73 และดานผลการดํา เนินงานทางดานสิ่ งแวดลอม (HEP) มีน้ํ าหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.78 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 60 
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2) ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Department store 

 

ตารางที่ 4.91 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Department store 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ (DFMR) 

DCC 0.51 0.82 - - 0.67 0.37 

DBM 0.55 0.87 0.02 27.29** 0.76 0.36 

DIR 0.60 0.85 0.03 23.25** 0.72 0.42 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) 

DKT 0.64 0.93 0.02 32.17** 0.86 0.75 

DIT 0.66 0.86 0.02 28.80** 0.74 0.35 

การรับรูการจัดการความรู (DKMR) 

DMT 1.33 0.84 0.05 28.32** 0.71 0.11 

DHM 3.66 0.85 0.13 27.77** 0.72 0.05 

DSI 3.63 0.84 0.13 28.39** 0.71 0.04 

การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) 

DCF 0.66 0.89 0.02 27.50** 0.79 0.64 

DMS 6.61 0.88 0.22 30.09** 0.78 0.04 

DWE 4.07 0.88 0.14 30.05** 0.77 0.09 

การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

DFP 3.78 0.87 - - 0.76 0.03 

DMP 7.75 0.76 0.26 30.14** 0.58 0.00 

DEP 0.62 0.73 0.23 23.97** 0.53 0.17 

Chi-Square = 17.42, df = 16, P-value = 0.35918, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.011 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากตารางผลการวิเคราะหคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Department store 

พบวา มีคาเปนบวกทั้งหมดมีขนาดตั้งแต 0.51 ถึง 7.75 และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด คือ ตัวแปร
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สังเกตไดดานผลการรับรูการดําเนินงานทางดานการตลาด (DMP) อยูในองคประกอบผลการรับรู

การดําเนินงานขององคกร (DROO) มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 7.75 สวนตัวแปรสังเกตไดที่มี

น้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด ตัวแปรสังเกตดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) อยูใน

องคประกอบผลการดําเนินงานของการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) มีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.51 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกคา (R2) ซึ่งบอกคา 

ความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดภายนอก มีคาตั้งแต 0.53-0.86 และตัวแปรสังเกตได

ภายใน มีคาตั้งแต 0.73-0.93 เ ม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Beta) เปนราย

องคประกอบ พบวา 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ตัวแปร 

ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (DBM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

รอยละ 76 รองลงมา คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (DIR) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.85 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

รอยละ 72 และดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.82 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 67 

(2) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DKT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 86 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 74 

(3) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู  (DKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (DHM) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.84 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการความรู รอยละ 72 รองลงมาคือ 

ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปร

ผั น ร ว ม กั น กั บ ก า ร รั บ รู ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ร อ ย ล ะ  71 แ ล ะ ด า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู 

ของพนักงาน (DMT) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปรผันรวมกัน 

กับการรับรูการจัดการความรู รอยละ 71 

(4) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการรับรูการมุงเนนลูกคา (DCF) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 79 รองลงมา 

คือ ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (DWE) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 78 และดานกลยุทธ
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การตลาด (DMS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับ 

การมุงเนนการตลาด รอยละ 77 

(5) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (DFP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 76 รองลงมาคือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (DMP) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.76 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 58 ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (DEP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.73 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 53 

3) ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Supermarket 

 

ตารางที่ 4.92 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Supermarket 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ (SFMR) 

SCC 0.55 0.86 - - 0.74 0.38 

SBM 0.59 0.92 0.02 31.61** 0.85 0.61 

SIR 0.61 0.84 0.02 24.57** 0.71 0.28 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ (SFMR) 

SCC 0.55 0.86 - - 0.74 0.38 

SBM 0.59 0.92 0.02 31.61** 0.85 0.61 

SIR 0.61 0.84 0.02 24.57** 0.71 0.28 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) 

SKT 0.64 0.90 0.02 31.46** 0.81 0.51 

SIT 1.42 0.84 0.05 28.17** 0.70 0.15 

การรับรูการจัดการความรู (SKMR) 

SMT 2.04 0.88 0.07 30.27** 0.77 0.14 

SHM 2.96 0.87 0.10 30.38** 0.76 0.06 

SSI 3.81 0.88 0.13 30.35** 0.77 0.08 
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ตารางที่ 4.92 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) 

SCF 0.66 0.88 0.02 30.21** 0.77 0.38 

SMS 2.79 0.86 0.09 30.11** 0.75 0.06 

SWE 9.05 0.89 0.30 30.64** 0.79 0.03 

การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) 

SFP 1.86 0.83 - - 0.69 0.06 

SMP 2.23 0.78 0.07 31.61** 0.61 0.01 

SEP 0.66 0.79 0.03 26.28** 0.62 0.14 

Chi-Square = 24.55, df = 28, P-value = 0.65225, GFI = 1.00, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากตารางผลการวิเคราะหคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได Supermarket 

พบวา มีคาเปนบวกท้ังหมดมีขนาดต้ังแต 0.55 ถึง 9.05 และแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด คือ ตัวแปร

สังเกตไดดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) อยูในองคประกอบการรับรู

การมุงเนนการตลาด (SMFR) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 9.05 สวนตัวแปรสังเกตไดที่ มี 

น้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด ตัวแปรสังเกตไดดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC)  

อยูในองคประกอบผลการดําเนินงานของการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR)  

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.55 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกคา (R2)  

ซึ่งบอกคาความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดภายนอก มีคาตั้งแต 0.61-0.85 และตัวแปร

สังเกตไดภายใน มีคาตั้งแต 0.78-0.92 เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Beta)  

เปนรายองคประกอบ พบวา 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ตัวแปร 

ที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (SBM) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.92 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 85 

รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกค าเชิ งสัมพันธภาพ รอยละ 74  

 



245 

และดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (SIR) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.84 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 71 

(2) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SKT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.90 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 81 

รองลงมา คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 70 

(3) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (SKMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากที่สุด คือ ดานการจัดการความรูของพนักงาน (SMT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการความรู รอยละ 77 ดานโครงสรางพื้นฐาน

สังคม (SSI) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการ

ความรู รอยละ 77 รองลงมาคือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (SHM) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการจัดการความรู   

รอยละ 76 

(4) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ (SWE) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด  

รอยละ 79 รองลงมา คือ ดานการมุงเนนลูกคา (SCF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 77 และ 

ดานกลยุทธการตลาด (SMS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผัน

รวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด รอยละ 75 

(5) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (SFP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 69 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (SEP) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.79 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร รอยละ 62 และดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (SMP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.78 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

รอยละ 61 
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4) ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได โดยรวม 

 

ตารางที่ 4.93 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

การรับรูการจัดการลูกคาเชงิสัมพันธภาพ (FMR) 

CC 0.50 0.84 - - 0.71 0.33 

BM 0.55 0.93 0.01 40.52** 0.86 0.67 

IR 0.61 0.87 0.02 32.30** 0.76 0.45 

การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) 

KT 0.62 0.93 0.01 41.41** 0.87 0.73 

IT 0.63 0.86 0.02 36.27** 0.73 0.32 

การรับรูการจัดการความรู (KMR) 

MT 0.63 0.87 0.02 36.41** 0.75 0.38 

HM 0.64 0.89 0.02 37.87** 0.79 0.45 

SI 0.64 0.89 0.02 34.09** 0.79 0.56 

การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) 

CF 0.58 0.88 0.02 36.16** 0.77 0.39 

MS 0.60 0.88 0.02 37.88** 0.78 0.33 

WE 0.61 0.88 0.02 37.83** 0.78 0.37 

การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 

FP 0.63 0.89 - - 0.79 0.42 

MP 0.62 0.86 0.02 40.97** 0.74 0.33 

EP 0.60 0.76 0.02 32.57** 0.57 0.15 

Chi-Square = 45.07, df = 39, P-value = 0.23284, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.011 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากตารางผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได พบวา มีคา 

เปนบวกทั้งหมด มีขนาดตั้งแต 0.76 ถึง 0.93 และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ ตัวแปรสังเกตได
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รูปแบบธุรกิจ (BM) อยูในองคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) มีน้ําหนัก

องคประกอบเทา กับ 0.93 และตัวแปรสังเกตไดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน

องคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93 เชนกัน สวนตัวแปร

สังเกตไดที่มีนํ้าหนักองคประกอบนอยที่สุด ตัวแปรสังเกตไดผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม 

(EP) อยูในองคประกอบผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.76 

คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกคา (R2) ซึ่งบอกคาความแปรปรวนรวมของ 

ตัวแปรสังเกตไดภายนอก มีคาตั้งแต 0.57-0.86 และตัวแปรสังเกตไดภายใน มีคาตั้งแต 0.73-0.87 

เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Beta) เปนรายองคประกอบ พบวา 

(1) องคประกอบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานรูปแบบธุรกิจ (BM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.93 

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 86 รองลงมา 

คือ ดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 

0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 76 และดานการมุงเนน

ลูกคาเปนศูนยกลาง (CC) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.84 และมีความแปรผันรวมกัน

กับการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 71 

(2) องคประกอบการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.93 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 87 รองลงมา 

คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐาน 

เทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 73 

(3) องคประกอบการรับรูการจัดการความรู (KMR) ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญ

มากที่สุด คือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (HM) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 

และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการความรู  รอยละ 79 รองลงมา คือ  

ดานโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผัน

รวมกันกับการจัดการความรู รอยละ 79 และดานการจัดการความรูของพนักงาน (MT) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการจัดการความรู  

รอยละ 75 

(4) องคประกอบการรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) ตัวแปรที่มีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการมุงเนนลูกคา (CF) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมี

ความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการมุงเนนการตลาด รอยละ 77 รองลงมา คือ ดานการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (WE) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และ

มีความแปรผันรวมกันกับการมุงเนนการตลาด รอยละ 78 และดานกลยุทธการตลาด (MS) มีน้ําหนัก
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องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับการรับรูการมุงเนนการตลาด  

รอยละ 78 

(5) องคประกอบการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการเงิน (FP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบผลการดําเนินงานขององคกร รอย

ละ 79 รองลงมา คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด (MP) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับผลการดําเนินงานขององคกร รอยละ 74 และ

ดานผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม (EP) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.76 และมี

ความแปรผันรวมกันกับการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร รอยละ 57 

 

4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย

และสมมตฐิานการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1: การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มผีลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคา

สัมพันธภาพ 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอทิธิพลรวมจากการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) เทากับ 0.50 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.50 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) ในเรื่องของความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HHKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIT)  

มีอทิธิพลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) เทากับ 0.63 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.63 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) ในเรื่องของความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DHKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT)  

มีอทิธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) เทากับ 0.67 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.67 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) ในเรื่องของความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SHKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  

มีอทิธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) มีอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (TMP) เทากับ 0.50 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.50 และไมมีอิทธิพลทางออม 

สามารถอธิบายไดวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) ในเรื่องของความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีอิทธิพลตอการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) 

 สมมติฐานขอที่ 2: การรับรูการจัดการความรูมีผลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคา

สัมพันธภาพ 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR)  

มีอทิธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการ

ความรู (HKMR) เทากับ 0.00 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.00 และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถ

อธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR) ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน 

(HMT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) มีอิทธิพลตอการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (DKMR)  

มีอทิธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการ

ความรู (DKMR) เทากับ 0.09 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.09 และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถ

อธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู  (DKMR) ในเรื่องของการรับรูการจัดการความรูของ

พนักงาน (DMT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI) มีอิทธิพล

ตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพนัธภาพ (DFMR) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู  (SKMR)  

มีอทิธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการ

ความรู (SKMR) เทากับ 0.14 ซึ่งเปนอทิธิพลทางตรงเทากับ 0.14 และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถ

อธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู (SKMR) ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน (SMT) 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย (SSM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (SSI) มีอิทธิพลตอการรับรูการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR) มีอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการความรู  

(HKMR) เทากับ 0.06 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.06 และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถอธิบาย

ไดวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR) ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน (HMT)  

การจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (HSI) มีอิทธิพลตอการรับรูการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) 

 สมมติฐานขอที่ 3: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคา

สัมพันธภาพ 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอทิธิพลรวมจากการรับรู

การมุงเนนการตลาด (HMFR) เทากับ 0.46 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.46 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การรับรูการมุงเนนลูกคา (HCF) กลยุทธการตลาด (HMS) และการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ (HWE) มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (HFMR) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (DFR) มี

อิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการมุงเนน

การตลาด (DMFR) เทากับ 0.24 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 และไมมีอิทธิพลทางออม 

สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (DCF) กลยุทธการตลาด (DMS) และการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (DWE) มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(DFMR) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) ไดรับอทิธิพลรวมจากการรับรู

การมุงเนนการตลาด (SMFR) เทากับ 0.16 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (SCF) กลยุทธการตลาด (SMS) และการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(SFMR) 
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 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) มีอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยที่การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการมุงเนน

การตลาด (HMFR) เทากับ 0.38 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.38 และไมมีอิทธิพลทางออม 

สามารถอธิบายไดวา การรับรูการมุงเนนลูกคา (HCF) กลยุทธการตลาด (HMS) และการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (HWE) มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(HFMR) 

 สมมติฐานขอที่ 4: การรับรูการจัดการลูกคาสัมพันธภาพมีผลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(HFMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการ

รับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (HFMR) เทากับ 0.69 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.69 

และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (HCC) รูปแบบ

ธุรกิจ (HBM) และสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (HIR) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (HROO) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(DFMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ไดรับอิทธิพลรวมจาก

การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (DFMR) เทากับ 0.25 แบงเปนอทิธิพลทางตรงเทากับ 0.25 

และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (DCC) รูปแบบ

ธุรกิจ (DBM) และสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (DIR) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (DROO) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(SFMR) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (SFMR) เทากับ 0.14 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.14  

และไมมีอิทธิพลทางออม สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (SCC) รูปแบบธุรกิจ 

(SBM) และสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (SIR) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (SROO) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) 

มีอทิธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (FMR) เทากับ 0.16 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 และไมมีอิทธิพล

ทางออม สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (CC) รูปแบบธุรกิจ (BM) และ

สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (IR) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

(ROO) 

 สมมติฐานขอที่  5: การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (HTMP) เทากับ 0.14 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.16 และมีอิทธิพลทางออม 

เทากับ -0.02 สามารถอธิบายไดวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (HTMP) ในเรื่องของความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (HIT)  

ไมมีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DTMP) มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) เทากับ 0.13 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ -0.03 และมีอิทธิพล

ทางออม เทากับ 0.16 สามารถอธิบายไดวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (DTMP) ในเรื่องของ

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT) 

ไมมีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ (STMP) เทากับ 0.12 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.02 และมีอิทธิพลทางออม 

เทากับ 0.09 สามารถอธิบายไดวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (STMP) ในเรื่องของความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SKT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)  

ไมมีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) มีอทิธิพล

ทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่การรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) 

เทากับ 0.15 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.07 และมีอิทธิผลทางออม เทากับ 0.08 สามารถ
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อธิบายไดวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ (TMP) ในเรื่องของความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไมมีอิทธิพลตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร (ROO) 

 สมมติฐานขอที่ 6: การรับรูการจัดการความรูมีผลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู

การจัดการความรู (HKMR) เทากับ 0.13 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.13 และมีอิทธิพล

ทางออม เทากับ 0.00 สามารถอธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู (HKMR) ในเรื่องของการรับรู

การจัดการความรูของพนักงาน (HMT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (HHM) และโครงสรางพื้นฐาน

สังคม (HSI) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (DKMR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่ผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการจัดการความรู 

(DKMR) เทากับ 0.49 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.47 และมีอิทธิผลทางออม เทากับ 0.02 

สามารถอธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู (DKMR) ในเรื่องของการรับรูการจัดการความรู

ของพนักงาน (DMT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (DHM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (DSI)  

มีอทิธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู  (SKMR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยท่ีการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู 

การจัดการความรู (SKMR) เทากับ 0.27 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.25 และมีอิทธิพลทางออม 

เทากับ 0.02 สามารถอธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู  (SKMR) ในเรื่องของการรับรู 

การจัดการความรูของพนักงาน (SMT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (SHM) และโครงสรางพื้นฐาน

สังคม (SSI) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการจัดการความรู (KMR) มีอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการจัดการความรู 

(KMR) เทากับ 0.25 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 และมีอิทธิผลทางออม เทากับ 0.01 

สามารถอธิบายไดวา การรับรูการจัดการความรู (KMR) ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน 
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(MT) การจัดการทรัพยากรมนุษย (HM) และโครงสรางพื้นฐานสังคม (SI) มีอิทธิพลตอการรับรู 

ผลการดาํเนินงานขององคกร (ROO) 

 สมมติฐานขอที่ 7: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงาน

ขององคกร 

 Hypermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (HMFR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (HROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู

การมุงเนนการตลาด (HMFR) เทากับ 0.68 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.69 และมีอิทธิพล

ทางออม เทากับ -0.02 สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (HCF) กลยุทธการตลาด (HMS) และ

การปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (HWE) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร (HROO) 

 Department store ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (DMFR) 

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (DROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู

การมุงเนนการตลาด (DMFR) เทากับ 0.40 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.34 และมีอิทธิพล

ทางออม เทากับ 0.06 สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (DCF) กลยุทธการตลาด (DMS) และ

การปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (DWE) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร (DROO) 

 Supermarket ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (SMFR)  

มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยท่ีการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (SROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรู 

การมุงเนนการตลาด (SMFR) เทากับ 0.65 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.62 และมีอิทธิพล

ทางออม เทากับ 0.03 สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (SCF) กลยุทธการตลาด (SMS) และ

การปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (SWE) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร (SROO) 

 โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด (MFR) มีอิทธิพล

ทางตรงตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยท่ีการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) ไดรับอิทธิพลรวมจากการรับรูการมุงเนน

การตลาด (MFR) เทากับ 0.57 แบงเปนอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.51 และมีอิทธิผลทางออม เทากับ 

0.06 สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา (CF) กลยุทธการตลาด (MS) และการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (WE) มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร (ROO) 
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0.16 

0.00 

0.46** 
0.13** 

0.69** 

-0.04 

-0.03 

0.09 

0.24 

0.47** 

0.34** 

0.25* 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเ ก่ียวกับปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket สามารถสรุปได 

ดังภาพประกอบท่ี 4.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.37 แสดงปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Hypermarket 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเ ก่ียวกับปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store สามารถสรุปได 

ดังภาพที ่4.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.38 แสดงปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Department store 

 

HTMR 
HFMR 

HROO 

HKM

HMFR 

0.50** 

DTMR 
DFMR 

DROO 

DKM

DMFR 

0.63** 
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0.07 

0.06 

0.38** 

0.24** 

0.51** 

0.16** 

0.02 

0.14 

0.16* 

0.25** 

0.62** 

0.14 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเ ก่ียวกับปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket สามารถสรุปได 

ดังภาพประกอบท่ี 4.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.39 แสดงปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม Supermarket 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเ ก่ียวกับปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการลูกค า เ ชิงสัมพันธภาพของธุร กิจคาปลีกสมัยใหม  โดยรวม สามารถสรุปได 

ดังภาพประกอบท่ี 4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.40 แสดงปจจัยเหตุและผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยรวม

TMR 
FMR 

ROO 

KMR 

MFR 

0.50** 

STMR 

SFMR 

SROO 

SKMR 

SMFR 

0.67** 
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ตารางท่ี 4.94 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 

ขอที่ สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ 

Hypermarket Department store Supermarket โดยรวม 

1 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทางตรงตอ

การรับรูการจัดการลูกคาสัมพันธภาพ 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

2 การรับรูการจัดการความรูมีผลทางตรงตอการรับรู

การจัดการลูกคาสัมพันธภาพ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจยั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

3 การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการ

รับรูการจัดการลูกคาสัมพันธภาพ 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

4 การรับรูการจัดการลูกคาสัมพันธภาพมีผลทางตรง

ตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

5 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทางตรงตอการ

รับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจยั 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานการวิจัย 

6 การรับรูการจัดการความรูมีผลทางตรงตอการรับรู

ผลการดําเนินงานขององคกร 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

7 การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการ

รับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจยั 

ยอมรับ 

สมมติฐานการวิจัย 
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4.7 การปรับโมเดล 

 4.7.1 การวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ (Factor Analysis) 

 ผูวิจัยดําเนินการปรับโมเดลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบรวมที่สามารถอธิบาย

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ผลที่ได คือ ลดจํานวนตัวแปรสังเกตได โดยสรางเปน 

ตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม ที่ เปนการรวมกลุมตัวแปรที่ เ ก่ียวของสัมพันธ กัน 

เปนองคประกอบเดียวกัน ซึ่งตัวแปรที่อยูในองคประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก  

(สุภมาศ อังศุโชต ิและคณะ, 2554) 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจของโมเดลการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ ลูกคา 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) 

และการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.95 แสดงการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจไดดังนี้ 

 1) ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) ประกอบดวย 

3 องคประกอบ คือ ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจที่ดี และ ระบบสารสนเทศในการ

สรางความสัมพันธ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.95 

 

ตารางที่ 4.95 แสดงการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจใน 

การสรางเชิงสัมพนัธภาพ 

 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 3 

ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ    

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี คํานึงถึงลูกคาเปนหลัก 0.640   

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการใหมๆ อยูเสมอ 

0.656   

3. ทานคิดวารานคาปลีกแหงน้ีมีการบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของลกูคาสมาชกิหลายระดับ 

0.619   

4. ทานคิดวารานคาปลีกแหงน้ีมีการคัดสรรลูกคาที่ใหกําไร

สูงสุด โดยดูจากยอดการส่ังซื้อสินคา 

0.586   
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ตารางที่ 4.95 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 3 

ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ    

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี คํานึงถึงลูกคาเปนหลัก 0.640   

6. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการใหมๆ อยูเสมอ 

0.656   

7. ทานคิดวารานคาปลีกแหงน้ีมีการบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของลกูคาสมาชกิหลายระดับ 

0.619   

8. ทานคิดวารานคาปลีกแหงน้ีมีการคัดสรรลูกคาที่ใหกําไร

สูงสุด โดยดูจากยอดการสั่งซื้อสินคา 

0.586   

9. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลของลูกคา 

0.541   

10. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา

ความสัมพันธกับลูกคา โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด 

0.684   

11. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการดูแลเอาใจใสใน

ความแตกตางของลูกคาแตละราย 

0.609   

12. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ สามารถสรางความ

พึงพอใจใหกับลูกคา 

0.687   

13. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีความสามารถใน

การแขงขัน ในการดําเนินธุรกิจเหนือคูแขงขัน 

0.586   

14. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดกิจกรรม

การตลาด เชน การลดแลกแจกแถมไดดี 

0.493   

15. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดหาสินคาและ

บริการตรงกบัความตองการของทาน 

0.590   

16. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการใชกลยุทธลูกคา

สัมพันธ เพื่อรักษาความสัมพันธระยะยาว 

0.562   
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ตารางที่ 4.95 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 3 

การจัดการธุรกิจที่ดี    

1. ทานคิดวารานคาปลีกใหความสําคัญลูกคาเทากันทุกคน  0.470  

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการบริหารการ

จัดการที่ดี เชน คุณภาพในการบริการลูกคา 

 0.564  

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีสินคาและบริการท่ี

ทานพอใจ 

 0.586  

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการรักษาลูกคา 

เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 

 0.613  

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดการเพื่อธุรกิจ

ขายสง หรือกิจการขานสินคา เพื่อขายตอ 

 0.688  

6. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสรางความสัมพันธ 

อันดีระยะยาวนานอยางตอเนื่อง เพื่อผลกําไรในระยะยาว 

 0.592  

7. ทานคิดวาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธถือเปนกลยทุธหลกัที่

สําคัญที่ทําใหรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ประสบความสําเร็จ 

 0.494  

ระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ    

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดเก็บรวบรวม

ฐานขอมูลของลกูคา 

  0.723 

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีระบบสารสนเทศ

ลูกคา โดยแยกประเภทลูกคา เชน ลูกคาบุคคล ลูกคาธุรกิจ 

ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 

  0.689 

3. ทานคิดวาผลสําเร็จการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ

รานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี ขึ้นอยูกับการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับ

ลูกคา ระหวางแผนกแตละแผนก 

  0.556 

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี ใชระบบสารสนเทศ

เพื่อติดตอกับลูกคา 

  0.729 
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ตารางที่ 4.95 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 3 

ระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ    

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีระบบสารสนเทศใน

การจัดการขอมูลเก่ียวกับลูกคา 

  0.734 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.968 Bartlett’s test of sphericity = 300003.946 df =300  

Sig. = 0.000 

 

 จากตารางที่  4.95 ผลการตรวจสอบขอมูลวามีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห

องคประกอบ พบวา คาสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทากับ 0.968 ซึ่งมีคามากกวา 0.80 แสดงวา 

ขอมูลที่ มีอยู เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมากและ พบวา คาสถิติ  Bartlett’s test of 

sphericity เทากับ 300003.946 ที่องศาความเปนอิสระ (df) เทากับ 300 และ คา Sig. เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพันธภาพ สามารถแบงได 3 องคประกอบ คือ องคประกอบแรกช่ือวา ลูกคาเปนศูนยกลาง

ทางธุรกิจ องคประกอบที่สองชื่อวา การจัดการธุรกิจท่ีดี และองคประกอบที่สามชื่อวา ระบบ

สารสนเทศในการสรางความสัมพนัธ 

 2) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) ประกอบดวย 2 องคประกอบ 

คือ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดี โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.96 

 

ตารางที่ 4.96 แสดงการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยี 

ไดอยางเหมาะสม ในการดูแลลูกคา 

0.738  
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ตารางที่ 4.96 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยี 

ไดอยางเหมาะสมที่ผานกระบวนการตาง ๆ 

0.763  

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยี 

ไดอยางเหมาะสม เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดตีอลูกคา 

0.757  

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยี 

ไดอยางเหมาะสม ที่เกิดจากรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพ 

0.734  

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยี 

เชื่อมโยงตอกัน 

0.723  

6. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี ประสบความสําเร็จ 

จากการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

0.666  

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชอุปกรณทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอรอยางเพยีงพอ 

 0.705 

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชโปรแกรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Microsoft word , Microsoft Excel 

อยางเหมาะสม 

 0.820 

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนดําเนินงานอยางเหมาะสม 

 0.797 

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดการลูกคา 

เชงิสัมพันธภาพที่ประสบความสําเร็จเกิดจากการมีโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

 0.747 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)= 0.947 Bartlett’s test of sphericity = 14453.625 df = 45 

Sig. = 0.000 
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 จากตารางที่  4.96 ผลการตรวจสอบขอมูลวามีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห

องคประกอบ พบวา  คาสถิติ  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทา กับ 0.947 ซึ่ งมีคามากกวา  0.80  

แสดงวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมากและพบวา คาสถิติ Bartlett’s test of 

sphericity เทากับ 14453.625 ที่องศาความเปนอิสระ (df) เทากับ 45 และ คา Sig. เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถแบงได 2 องคประกอบ คือ องคประกอบแรกชื่อวา ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม และองคประกอบที่สองชื่อวา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

3) การจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ  

การบริหารทรัพยากรมนุษยและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ

แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.97 

 

ตารางที่ 4.97 แสดงการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโมเดลการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี พนักงานมีความรูใน

องคกรที่เปนพื้นฐาน เชน การใชงาน การสรางความรู เพื่อเปน

ประโยชนตอองคกร 

0.747  

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสงเสริม  

การสรางความรูรวมกันในสินคาและบริการ 

0.780  

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี สงเสริมใหพนักงานมี

คุณภาพ เพื่อเปนทรัพยากรขององคกร 

0.803  

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ีมีการจัดการความรู

ควบคูกบัการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 

0.782  

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีระบบงานในการ

แขงขัน ความรูตางๆ ขาวสาร ในการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา และคูแขงขัน 

0.672  
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ตารางที่ 4.97 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสนับสนุนให

บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 0.724 

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชเทคโนโลยีใน

การเก็บรวบรวมขอมูลลูกคามากกวาใชคน 

 0.839 

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี พนักงานมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดี 

 0.776 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)= 0.929 Bartlett’s test of sphericity = 10856.337 df = 28 

Sig. = 0.000 

 

 จากตารางที่  4.97 ผลการตรวจสอบขอมูลวามีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห

องคประกอบ พบวา  คาสถิติ  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทา กับ 0.929 ซึ่ งมีคามากกวา  0.80  

แสดงวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหองคประกอบดีมากและ พบวา คาสถิติ Bartlett’s test of 

sphericity เทากับ 10856.337 ที่องศาความเปนอิสระ (df) เทากับ 28 และ คา Sig. เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา การจัดการองคความรูเพื่อองคกร สามารถแบงได  

2 องคประกอบ คือ องคประกอบแรกชื่อวา การบริหารทรัพยากรมนุษย และองคประกอบที่สอง 

ชื่อวา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด และ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.98 
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ตารางที่ 4.98 แสดงการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี ใชกลยุทธในการ

ตอบสนองความตองการลูกคาใหเหนือความคาดหวังของลูกคา

ไดดีกวาคูแขง 

 0.724 

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี จัดกิจกรรมการตลาด 

เชน ลดแลก แจก แถม โดยการมุงเนนลุกคาไดดีกวาคูแขง 

 0.814 

3. ทานคิดวารานคาปลีกใหมแหงน้ี มีการแสวงหาโอกาส

ทางการตลาดไดดีกวาคูแขง 
 0.733 

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีแนวทางในการ

ตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของลูกคาไดดีกวา

คูแขง 

 0.733 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการวิเคราะหการ

แขงขันทางการตลาดตอบสนองพฤติกรรมลูกคาไดดีกวาคูแขง 

0.582  

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสรางความ 

พึงพอใจลูกคาไดดีกวาคูแขง 

0.640  

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี ทําใหลูกคาจดจําใน

ตราสินคาไดดีกวาคูแขง 

0.669  

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการกําหนดกลยุทธ 

การตลาด อยางมีประสิทธิภาพ 

0.771  

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการเก็บรวบรวม

ขอมูล การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

0.821  

6. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการตอบสนองความ

ตองการลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ 

0.803  

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)= 0.951 Bartlett’s test of sphericity = 14519.742 df = 45 

Sig. = 0.000 
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 จากตารางที่  4.98 ผลการตรวจสอบขอมูลวามีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห

องคประกอบ พบวา  คาสถิติ  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทา กับ 0.951 ซึ่ งมีคามากกวา  0.80  

แสดงวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมากและพบวา คาสถิติ Bartlett’s test of 

sphericity เทากับ 14519.742 ที่องศาความเปนอิสระ (df) เทากับ 45 และ คา Sig. เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา กลยุทธการมุงเนนลูกคา สามารถแบงได  

2 องคประกอบ คือ องคประกอบแรกช่ือวา กลยุทธการสงเสริมการตลาดและองคประกอบที่สอง 

ชื่อวา การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5) การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ  

การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาดและการประเมินผลการดําเนินงาน 

ดานสิ่งแวดลอม โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดงัตารางที่ 4.99 

 

ตารางที่ 4.99 แสดงการวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลการดําเนินงานทาง 

ดานการเงินที่ดีขึ้นจากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

0.744  

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการดําเนินงาน

ทางดานการเงนิจากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

เหนอืคูแขงขันในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม 

0.739  

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการดําเนินงาน

ทางดานการเงนิจากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

0.728  

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด จากการทําการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

0.794  
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ตารางที่ 4.99 (ตอ) 
 

รายการคําถาม 
องคประกอบ 

1 2 

การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด   

5. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด จากการทําการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขัน 

0.807  

6. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการดําเนินงาน

ทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาด จากการทําการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางตอเน่ือง 

0.761  

การประเมินผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม   

1. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการใชการจัดการ

ลูกคาเชงิสัมพันธภาพ เพื่อประโยชนตอสิ่งแวดลอม สังคม 

ชุมชน 

 0.791 

2. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการดําเนินงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน จากการทําการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ 

 0.845 

3. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลการดําเนินงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน จากการทําการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขัน 

 0.840 

4. ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลการดําเนินงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน จากการทําการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพอยางตอเนื่อง 

 0.829 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)= 0.931 Bartlett’s test of sphericity = 16540.857 df = 45 

Sig. = 0.000 
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 จากตารางที่  4.99 ผลการตรวจสอบขอมูลวามีความเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห

องคประกอบ พบวา  คาสถิติ  Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทา กับ 0.931 ซึ่ งมีคามากกวา  0.80  

แสดงวาขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมากและ พบวา คาสถิติ Bartlett’s test of 

sphericity เทากับ 16540.857 ที่องศาความเปนอิสระ (df) เทากับ 45 และ คา Sig. เทากับ 0.000  

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกันสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา การประเมินผลการดําเนินงาน สามารถแบงได  

2 องคประกอบ คือ องคประกอบแรกชื่อวา การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด 

และองคประกอบที่สองชื่อวา การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปร รวมถึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ  

ตัวแปรแตละตัว เพื่อใหตัวแปรในแตละองคประกอบมีความครอบคลุมตัวแปรทั้งหมด และเพื่อให

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิจัย 

ครั้งนี ้ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.100 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.100 สัญลักษณและความหมายของสัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรและคาสถิติ (ปรับโมเดล) 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

CCBR ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพนัธภาพ 

CCB ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ 

GBM การจัดการธุรกิจที่ดี 

IBR ระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ 

KOIT โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

KAT ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ITI โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 

KMFO การจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

HRM การบริหารทรัพยากรมนุษย 

AIT ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SFCF กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

MKS กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

OPE การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

EVLT การประเมินผลการดําเนินงาน 

EFM การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด 

EEP การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
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 4.7.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได 

  การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ 

การแจกแจงปกติของขอมูลวามีลักษณะอยางไร เปนการแจกแจงแบบปกติหรือไม ซึ่งเปนขอตกลง

เบื้องตนของการตรวจสอบขอมูลกอนวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง 

เน่ืองจากการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรจะทําใหนักวิจัยทราบวาลักษณะการแจกแจงของ

ตัวแปรเปนแบบใด ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย 

(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาเบ  (Skewness) ความโดง (Kurtosis)  

เพื่อทําใหสามารถสรุปไดวา ตัวแปรในการวิจัยแตละตัวมีการแจกแจงแบบปกติหรือไมอยางไร  

(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรบงชี้ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) จํานวน  

3 องคประกอบ คือ 

 1) ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) ไดแก ลูกคา

เปนศูนยกลางทางธุรกิจ (CCB) การจัดการธุรกิจที่ดี (GBM) และระบบสารสนเทศในการสราง

ความสัมพันธ (IBR) โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.89 

2) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) ไดแก ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (ITI)  

โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.90 

3) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย 

(HMR) และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT) โดยสามารถแสดงผลการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.91 

4) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) ไดแก กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) และ 

การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (OPE) โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

ไดดังตารางที่ 4.92 

5) การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ไดแก การประเมินผลการดําเนินงาน 

ดานการเงินและการตลาด (EFM) และ การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EEP)  

โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ไดดังตารางที่ 4.101 

 

ตารางที่ 4.101 แสดงคาสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปร (N = 1,200) 
 

ตัวแปร MIN MAX  S.D. SK KU แปลผล 

CCB 1.25 5.00 3.79 0.63 -0.45 0.46 มาก 

GBM 1.00 5.00 3.71 0.66 -0.24 0.05 มาก 

IBR 1.00 5.00 3.80 0.74 -0.47 0.10 มาก 
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ตารางที่ 4.101 (ตอ) 
 

ตัวแปร MIN MAX  S.D. SK KU แปลผล 

KAT 3.00 4.51 3.77 0.24 0.02 -0.16 มาก 

ITI 1.00 5.00 3.78 0.77 -0.36 -0.17 มาก 

HRM 1.00 5.00 3.73 0.74 -0.36 0.01 มาก 

AIT 1.00 5.00 3.79 0.78 -0.38 -0.06 มาก 

MKS 1.00 5.00 3.80 0.73 -0.37 0.00 มาก 

OPE 1.00 5.00 3.79 0.72 -0.36 0.01 มาก 

EFM 1.00 5.00 3.82 0.72 -0.40 -0.07 มาก 

EEP 1.00 5.00 3.72 0.83 -0.53 0.27 มาก 

 

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพรรณนาลักษณะของตัวแปรสังเกตไดของภาพรวม พบวา ตัวแปร

สังเกตไดทุกตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.71-3.82) และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

อยูระหวาง 0.24-0.78 แสดงใหเห็นวา ขอมูลมีการกระจายตัวอยูใกลกับคาเฉล่ีย เนื่องจากคา 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกลาวมีคาไมเกิน 1 เมื่อพิจารณาคาความเบ (Skewness) หรือความ 

สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวม พบวา ตัวแปรสังเกตไดที่มีอยูในแบบจําลอง ทั้งหมดมีการ

แจกแจงในลักษณะเบซาย (คาความเบเปนลบ) แสดงวาขอมูลของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว  

มีคาคะแนนสูงกวาคาเฉล่ีย แตเมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาความเบ 

อยูระหวาง -0.53 ถึง -0.24 ซึ่งถือวามีความเบนอยมาก เม่ือพิจารณาคาความโดง (Kurtosis) พบวา 

ตัวแปรสังเกตไดท่ีมีอยูในแบบจําลองสวนใหญมีคาความโดงมากกวาปกติ (Lepto Kurticor 

Leptokurric distribution) โดยคาความโดงที่คํานวณไดจะมากกวาศูนยหรือมีคาเปนบวก แสดงวา 

ขอมูลของตัวแปรสังเกตไดดังกลาว มีการกระจายขอมูลในลักษณะคอนขางสูงกวาโคงปกติ หรือมี

การกระจายของขอมูลไมมากนัก โดยพบวาตัวแปรสังเกตได มีคาความโดงอยูระหวาง 0.00 ถึง 0.46 

และมีคาความโดงนอยกวาปกติ (Platy Kurticor Leptokurric distribution) โดยคาความโดงที่คํานวณ

ไดจะนอยกวาศูนยหรือมีคาเปนลบ แสดงวา ขอมูลของตัวแปรสังเกตไดดังกลาวมีการกระจาย

ขอมูลในลักษณะคอนขางโคงเล็กนอย หรือมีการกระจายของขอมูลมาก โดยพบวา ตัวแปรสังเกตได 

มีคาความโดงอยูระหวาง -0.17 ถึง -0.06 เม่ือพิจารณาคาความเบและความโดง พบวา คาความเบ

และความความโดงมีความแตกตางจากศูนยเพียงเล็กนอย ซึ่งจัดไดวาใกลศูนย จึงถือวาตัวแปร

สังเกตไดมีการแจกแจงเปนโคงปกติ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง

ดังแสดงในตารางที่ 4.102 
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 4.7.3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได 

  ผูวิ จัยทําการวิเคราะหค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระ หวางตัวแปรสั งเกตไ ด   

โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

ทําใหไดเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได เพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการ

วิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง เนื่องจากขอตกลงเบ้ืองตนที่สําคัญของการวิเคราะห

องคประกอบ คือ ตัวแปรตองมีความสัมพันธกัน เพื่อวัตถุประสงคหลักของการวิเคราะห

องคประกอบในการรวมกลุมของตัวแปรที่สัมพันธกัน ซึ่งการตรวจสอบวาตัวแปรมีความสัมพันธ

กันมากหรือไม ผูวิ จัยใชคาสถิติทดสอบ 2 คา คือ Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบวา ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด

เปนเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) หรือไม (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) ผลการวิเคราะห 

สามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.102 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรสังเกตได 
 

 CCB GBM IBR KAT ITI AIT MKS OPE EFM EEP 

CCB 1          

GBM 0.769** 1         

IBR 0.679** 0.711** 1        

KAT 0.251** 0.262** 0.232** 1       

ITI 0.630** 0.640** 0.656** 0.239** 1      

HRM 0.660** 0.682** 0.611** 0.239** 0.650**      

AIT 0.591** 0.622** 0.601** 0.210** 0.646** 1     

MKS 0.658** 0.684** 0.597** 0.246** 0.621** 0.634** 1    

OPE 0.680** 0.701** 0.657** 0.273** 0.642** 0.661** 0.784** 1   

EFM 0.666** 0.701** 0.653** 0.250** 0.648** 0.664** 0.721** 0.767** 1  

EEP 0.567** 0.618** 0.551** 0.211** 0.564** 0.588** 0.607** 0.656** 0.688** 1 

Bartlett’s test of sphericity = 19943.143, df = 55, P-value = 0.000, KMO = 0.956 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากตารางที่ 4.102 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปร

สังเกตได จํานวน 11 ตัวแปร พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังหมด 55 คู ซึ่งเปนตัวแปร

สังเกตไดทั้งหมด มีความสัมพันธกันและความสัมพันธของตัวแปรทุกคูมีทิศทางเดียวกัน โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธทางบวก มีขนาดของความสัมพันธหรือ
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.210-0.769 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแฝงเดียวกัน 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกคูมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8) จํานวน 11 คู และ

ตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา (0.0 < r < 0.4) จํานวน 5 คู ตัวแปรสังเกตไดคูที่มี

ความสัมพันธกันสูงมากที่สุด คือ ดานลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ (CCB) กับดานการจัดการธุรกิจ

ที่ดี (GBM) (r = 0.769) สวนตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) กับดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT)  

(r = 0.210) 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแฝงตางกัน 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกคูมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8) จํานวน 23 คู  

ตัวแปรสังเกตไดที่มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา (0.0 < r < 0.4) จํานวน 5 คู ตัวแปรสังเกตได คูที่มี

ความสัมพันธกันสูงมากที่สุด คือ ดานการดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ (OPE) กับดานการ

ประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด (EFM) (r = 0.767) สวนตัวแปรคูที่ มี

ความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม (KAT) กับดาน 

การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EEP) (r = 0.211) แตอยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกคู ในภาพรวม พบวา คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกคู สวนใหญมีคาไมเกิน 0.80 ความสัมพันธดังกลาวแสดง

ใหเห็นวา ตวัแปรสังเกตไดมีระดับความสัมพันธไมสูงมากนัก ไมเกิดปญหา Multicollineartiry และ

ตัวแปรสังเกตไดท้ังหมดอยูบนองคประกอบรวมกัน ดังน้ันมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห

โมเดลสมการเชิงโครงสราง 

 เ ม่ือพิจารณาคาสถิติ  Bartlett’s test of sphericity พบวา มีคาเทากับ 19943.143 df = 55  

(P-value = 0.000) แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธไมเปนเมทริกซเอกลักษณ (Indentity 

matrix) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางเพียงพอที่จะสามารถ

นําไปวิเคราะหองคประกอบได สอดคลองกับผลการวิเคราะห Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  

ซึ่งมีคาใกล 1 (0.956) แสดงใหเห็นวา ตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันมาก เหมาะสมในการ

นําไปใชในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษตอไป 

เนื่องจากคาดัชนีมีคา 0.80 ขึ้นไป แสดงวา ขอมูลเหมาะสมท่ีจะทําการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor Analysis) ดีมาก (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554 อางอิงจาก Hair et al., 2006) 
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 4.7.4 ผลการวิเคราะหความตรงเชงิโครงสรางของโมเดลการวัด (Construct Validity) 

  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 

CFA) เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองของโมเดลสมการเชิงโครงสรางดวยการ

พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ และคา R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรรวมของตัวบงช้ี ซึ่งสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิง

สัมพันธภาพ (CCBR) 2) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) 3) การจัดการองค

ความรู เพื่อองคกร (KMFO) 4) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) และ 5) การประเมินผลการ

ดําเนินงาน (EVLT) ดังน้ี 

  1) ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) ตัวแปร

องคประกอบลูกค า เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเ ชิงสัมพันธภาพ ประกอบดวย  

3 องคประกอบ ไดแก ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ (CCB) การจัดการธุรกิจที่ดี (GBM) และระบบ

สารสนเทศในการสรางความสัมพันธ (IBR) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 3 คู 

พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.676 ถึง 0.769 ผลการวิเคราะห

เมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 

4053.422, df = 3, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  

เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได ไมใชเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) 

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.737 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.103 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได

ของโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 
 

 CCB GBM IBR 

CCB 1   

GBM 0.769** 1  

IBR 0.679** 0.711** 1 

MEAN 3.79 3.71 3.80 

S.D. 0.63 0.66 0.74 

KMO = 0.737, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 4053.422, df = 3, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
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Chi-Square = 0.74, df = 1, P-value = 0.39110, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.41 แสดงโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 

 

 ผล ก า รวิ เ ค ร า ะ ห โม เ ด ลกา ร วัดไ ดค า  Chi-Square = 0.74, df = 1, P-valu = 0.39110,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวาโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ 

ในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ   

เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ พบวา 

ตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญในการบงชี้ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 

ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ การจัดการธุรกิจที่ดี (GBM) ลูกคา

เปนศูนยกลางทางธุรกิจ (CCB) และ ระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ (IBR) ตามลําดับ 

โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.90, 0.86 และ 0.80 ตามลําดับและมีความผันแปรรวมของ 

ตัวบงชี้ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 80, 74 และ 64 ตามลําดับ 

ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.41 แสดงโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการ

สรางเชิงสัมพันธภาพ และตารางที่  4.104 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลลูกคา 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 
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ตารางที่  4.104 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจใน 

 การสรางเชิงสัมพันธภาพ (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได  

 และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง 

 เชิงสัมพันธภาพ) 

 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

CCB 0.86 0.01 49.76 0.54 0.74 

GBM 0.90 0.01 53.17 0.72 0.80 

IBR 0.80 0.01 45.96 0.31 0.64 

Chi-Square = 0.17, df = 1, P-value = 0.39110, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

2) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวแปรองคประกอบโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  

2 องคประกอบ ไดแก ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) และ โครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (ITI) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา 

คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคา

ความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.239 ผลการวิเคราะหเมทริกซ

สหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 141.441, df 
= 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.105 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 KAT ITI 

KAT 1.00  

ITI 0.239** 1.00 

MEAN 3.77 3.78 

S.D. 0.25 0.77 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity  Chi-Square = 141.441, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 
Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78922, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.42 แสดงโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78922,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KOIT) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบ

ยอยของโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการ

บงช้ีโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญ 

จากมากไปนอย คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (ITI) และดานความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) ตามลําดับโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.82 

และ 0.30 ตามลําดับและมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้โครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ รอยละ 66 และ 9 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.42  

แสดงโมเดลโครงสรางความรูด านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตารางที่  4.106 แสดงผล 

การตรวจสอบความตรงของโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่  4.106 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และ

สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

KAT 0.30 0.01 13.21 0.28 0.09 

ITI 0.82 0.01 46.14 0.65 0.66 

Chi-Square = 0.07, df = 1, P-value = 0.78922, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

3) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

 ตัว แปรองคประ กอบ การ จัด การ องคค วา มรู เพื่ อ องค กร ปร ะกอบ ด วย  

2 องคประกอบ ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย (HMR) และความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (AIT) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของ

ตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน 

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.742 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย  

Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1916.128, df = 1,  

P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 
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ตารางที่ 4.107 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 
 

 HRM AIT 

HRM 1.00  

AIT 0.742** 1.00 

MEAN 3.73 3.79 

S.D. 0.74 0.77 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1916.128, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 
Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.87772, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.43 แสดงโมเดลการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

 

 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.87772,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

(KMFO) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของการ

จัดการองคความรูเพื่อองคกร พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงชี้การจัดการองคความรู

เพื่อองคกร ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ การบริหารทรัพยากร

มนุษย (HMR) และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.87 เทากัน และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้การจัดการองคความรู   

เพื่อองคกร รอยละ 75 เทากัน ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.43 แสดงโมเดล 

การจัดการองคความรูเพื่อองคกร และตารางที่ 4.108 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล

การจัดการองคความรูเพื่อองคกร 
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ตารางที่  4.108 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการจัดการองคความรูเพื่อองคกร  

 (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนน 

 องคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

KAT 0.87 0.01 50.82 0.58 0.75 

ITI 0.87 0.01 52.34 0.06 0.75 

Chi-Square = 0.02, df = 1, P-value = 0.87772, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

4) กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

 ตัวแปรองคประกอบกลยุทธการมุงเนนลูกคา ประกอบดวย 2 องคประกอบ  

กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (OPE) ผลการตรวจสอบ

คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธ

ระหวาง 0.784 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity ไดคา Bartlett’s 

test of Sphericity Chi-Square = 2284.329, df = 1, P-value = .000 ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ

เอกลักษณ (Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะห

องคประกอบได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสม 

ที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.109 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา 
 

 MKS OPE 

MKS 1.00  

OPE 0.784** 1.00 

MEAN 3.80 3.79 

S.D. 0.73 0.72 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 2284.329, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 
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Chi-Square = 1.17, df = 1, P-value = 0.27990, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.44 แสดงโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา 

 

 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 1.17, df = 1, P-value = 0.27990,  

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) 

มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของกลยุทธ 

การมุงเนนลูกคา พบวา ตัวแปรมีน้ําหนักความสําคัญในการบงช้ีกลยุทธการมุงเนนลูกคา ทั้งหมด  

2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (OPE)  

และ กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.92 

และ 0.86 ตามลําดับ และมีความผันแปรรวมของตัวบงชี้กลยุทธการมุงเนนลูกคา รอยละ 84 และ 73 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหในภาพประกอบที่ 4.44 แสดงโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา 

และตารางที่ 4.110 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา 

 

ตารางที่ 4.110 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลกลยุทธการมุงเนนลูกคา (คาน้ําหนัก

องคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

MKS 0.86 0.01 51.02 0.38 0.73 

OPE 0.92 0.01 58.63 0.72 0.84 

Chi-Square = 1.17, df = 1, P-value = 0.27990, RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 
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5) การประเมินผลการดําเนินงาน 

 ตัวแปรองคประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 องคประกอบ 

การประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด (EFM) และการประเมินผลการดําเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม (EEP) ผลการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 1 คู พบวา คาสหสัมพันธ

ของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาความสัมพันธกัน

ในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธระหวาง 0.688 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย 

Bartlett’s test of sphericity ไ ด ค า  Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1539.717, df = 1,  

P-value = .000 ซึ่ งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสัง เกตไดไมใช เมทริกซ เอกลักษณ  (Identity Matrix)  

และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได และคาดัชนี 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.500 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.111 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

 EFM EEP 

EFM 1.00  

EEP 0.688** 1.00 

MEAN 3.82 3.72 

S.D. 0.72 0.83 

KMO = 0.500, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 1539.717, df = 1, P-value = 0.000 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 
Chi-Square = 0.30, df = 1, P-value = 0.58561, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.45 แสดงโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน 
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 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 0.30, df = 1, P-value = 0.58561, 

RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน 

(EVLT) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของการ

ประเมินผลการดําเนินงาน พบวา ตัวแปรมีนํ้าหนักความสําคัญในการบงช้ีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด 2 ตัวแปร ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย คือ การประเมินผลการ

ดําเนินงานดานการเงินและการตลาด (EFM) และการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

(EEP) ตามลําดับ โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.90 และ 0.77 ตามลําดับและมีความผันแปร

รวมของตัวบงชี้การประเมินผลการดําเนินงาน รอยละ 80 และ 59 ตามลําดับ ซึ่งแสดงผลการ

วิเคราะหในภาพประกอบท่ี 4.45 แสดงโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน และตารางที่ 4.112

แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ตารางท่ี 4.112 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการประเมินผลการดําเนินงาน  

  (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนน 

  องคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

EFM 0.90 0.01 52.62 0.69 0.80 

EEP 0.77 0.01 43.57 0.25 0.59 

Chi-Square = 0.30, df = 1, P-value = 0.58561,  RMSEA = 0.000, GFI =1.00, AGFI = 1.00 

 

 4.7.5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายใน 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรทั้ง 2 องคประกอบ 

ไดแก ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผล 

การดําเนินงาน (EVLT) เพื่อพิจารณานํ้าหนักองคประกอบของรายการคําถาม รวมถึงเพื่อเปนการ

ตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงช้ีหรือตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่กําหนดเทานั้น 

 ผูวิจัยทําการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบ

ขององคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการ

ประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) รวมทั้ง 10 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตาง

จากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คูมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

ระหวาง 0.551-0.769 ผลการวิ เคราะ ห เ มทริกซสหสัมพันธด วย  Bartlett’s test of sphericity  

ไดคา Chi-Square = 7745.601, df = 10, P-value = 0.000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ 

(Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ

ได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.874 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะทําการ

วิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.113 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และ

การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) 
 

 CCB GBM IBR EFM EEP 

CCB 1     

GBM 0.769** 1    

IBR 0.679** 0.711** 1   

EFM 0.666** 0.701** 0.653** 1  

EEP 0.567** 0.618** 0.551** 0.688** 1 

 3.79 3.71 3.80 3.82 3.72 

S.D. 0.63 0.66 0.74 0.72 0.83 

Bartlett’s test of sphericity =7745.601, df = 10, P-value = 0.000, KMO = 0.874 

 

 ผล ก า รวิ เ ค ร า ะ ห โม เ ด ลกา ร วัดไ ดค า  Chi-Square = 0.33, df = 2, P-value = 0.84770,  

RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบลูกคา 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน 

(EVLT) ซึ่ ง เปนตัวแปรสังเกตไดทั้ งหมด 5 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ เม่ือพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.76-0.90 คาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกต

ไดทุกตัวซึ่งวัดไดจากคา R2 มีคาตั้งแต 0.58-0.81 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ 

(1) องคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 

(CCBR) ตัวแปรที่มี นํ้าหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการจัดการธุรกิจที่ดี  (GBM) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลาง

ทางธรุกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 76 รองลงมา คือ ดานลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ 

(CCB) มีน้ํ าหนักองคประกอบมาตรฐานเทา กับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับลูกค า 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 69 และดานระบบสารสนเทศในการ
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สรางความสัมพันธ (IBR) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.81 และมีความแปรผันรวมกัน

กับลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 66 

(2) องคประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด (EFM) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.90 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการประเมินผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 81 รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EEP)  

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.76 และมีความแปรผันรวมกันกับการประเมินผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 58 

 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.46 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) และตารางที่ 4.79 แสดงผล

การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง

เชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) (คาน้ําหนักองคประกอบ 

ความตรงของตัวแปรสังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 18.39, df = 4, P-value = 0.00103, RMSEA = 0.039 

 
Chi-Square = 0.33, df = 2, P-value = 0.84770, RMSEA = 0.000 

 

ภาพประกอบที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบลูกคา

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการ

ประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) (กอนและหลังปรับความสัมพันธของ

ความคลาดเคลื่อน) 
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ตารางที่ 4.114 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลาง

ทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน

(EVLT) (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์

คะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

CCB 0.83 - - 0.36 0.69 

GBM 0.87 0.01 54.60 0.49 0.76 

IBR 0.81 0.01 42.00 0.32 0.66 

EFM 0.90 - - 0.75 0.81 

EEP 0.76 0.02 40.34 0.24 0.58 

Chi-Square = 0.33, df = 2, P-value = 0.84770, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 

 

ตารางที่ 4.115 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง

เชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2 / df < 2.00 4.60 ไมผานเกณฑ 0.17 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.04 ผานเกณฑ 0.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.99 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะหตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแปรลูกคาเปนศูนยกลาง 

ทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) และการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT)  

พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงท้ัง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือคา ดัชนี χ2 /df = 0.17,  

GFI = 1.00, AGFI = 1.00, และ RMSEA = 0.00 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการ 

เชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

 



286 

 4.7.6 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงภายนอก 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับตัวแปรทั้ง 3 องคประกอบ 

ไดแก ดานโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) ดานการจัดการองคความรู 

เพื่อองคกร (KMFO) และดานกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) เพื่อพิจารณาน้ําหนักองคประกอบ

ของรายการคําถาม รวมถึงเพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาตัวบงชี้หรือตัวแปรสังเกตไดใชวัด

เฉพาะตัวแปรแฝงตามที่กําหนดเทาน้ัน 

 ผูวิจัยทําการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบยอยทั้ง 6 องคประกอบ

ขององคประกอบ ไดแก ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) โครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (ITI) การบริหารทรัพยากรมนุษย (HMR) ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT) กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) และการดําเนินงานที่ มี

ประสิทธิภาพ (OPE) รวมทั้ง 15 คู พบวา คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 15 คูมีความสัมพันธกันในระดับต่ําถึงปานกลางระหวาง 

0.210-0.784 ผ ล ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห เ มท ร ิก ซ ส ห ส ัม พ ัน ธ ด ว ย  Bartlett’s test of sphericityไ ด ค า  

Chi-Square = 8195.440, df = 28, P-value = 0.000 ซึ่งแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .01 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ 

(Identity Matrix) และตัวแปรมีความสัมพันธกันมากพอที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ

ได และคาดัชนี Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 0.875 แสดงวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะทําการ

วิเคราะหองคประกอบได 

 

ตารางที่ 4.116 แสดงเมทริกซสหสัมพันธ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได 

ของโมเดลโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองค

ความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) 
 

 KAT ITI HRM AIT MKS OPE 

KAT 1      

ITI 0.239** 1     

HRM 0.239** 0.650** 1    

AIT 0.210** 0.646** 0.742** 1   

MKS 0.246** 0.621** 0.648** 0.634** 1  

OPE 0.273** 0.642** 0.682** 0.661** 0.784** 1 
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ตารางที่ 4.116 (ตอ) 
 

 KAT ITI HRM AIT MKS OPE 

 3.77 3.78 3.73 3.79 3.80 3.79 

S.D. 0.24 0.77 0.74 0.78 0.73 0.72 

Bartlett’s test of sphericity = 8195.440, df = 15, P-value = 0.000, KMO = 0.875 

 

 ผลการวิเคราะหโมเดลการวัดไดคา Chi-Square = 7.95, df = 5, P-value = 0.15875,  

RMSEA = 0.016, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 แสดงใหเห็นวา โมเดลการวัดองคประกอบโครงสราง

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธ

การมุงเนนลูกคา (SFCF) ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 6 ตัวแปร มีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของทุกองคประกอบมีคาแตกตางจากศูนย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาตั้งแต 0.31-0.91 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปร

สังเกตไดทุกตัวซ่ึงวัดไดจากคา R2 มีคาตั้งแต 0.09-0.82 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

(1) องคประกอบโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT)  

ตัวแปรที่มีน้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (ITI)  

มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.78 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบโครงสราง

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 61 รองลงมา คือ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ เหมาะสม (KAT) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.31 และมีความแปรผันรวมกัน 

กับโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 9 

(2) องคประกอบการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HMR) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 76 รองลงมา คือ ความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT) มี นํ้าหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 75 

(3) องคประกอบการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) ตัวแปรที่มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (OPE) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.97 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 75 รองลงมา คือ กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.87 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการองคความรูเพื่อองคกรรอยละ 82 
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 ผลการวิ เคราะหสามารถแสดงได ดังภาพประกอบที่  4.24 แสดงผลการวิเค รา ะห

องคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) และ 

ตารางที่ 4.66 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบโครงสรางความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการ

มุงเนนลูกคา (SFCF) (คาน้ําหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปรสังเกตไดและสัมประสิทธิ์

คะแนนองคประกอบ) 

 

 
Chi-Square = 16.54, df = 6, P-value = 0.01115, RMSEA = 0.027 

 
Chi-Square = 7.95, df = 5, P-value = 0.15875, RMSEA = 0.016 

 

ภาพประกอบที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดองคประกอบ 

  โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรู 

  เพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) (กอนและหลัง 

  ปรับความสัมพนัธของความคลาดเคลื่อน) 
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ตารางที่ 4.117 แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองคประกอบโครงสรางความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และ

กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) (คานํ้าหนักองคประกอบ ความตรงของตัวแปร

สังเกตได และสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ 

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองคประกอบ R2 

KAT 0.31 0.01 14.03 0.19 0.09 

ITI 0.78 0.02 27.70 0.28 0.61 

HRM 0.87 0.01 51.34 0.48 0.76 

AIT 0.87 0.12 50.99 0.05 0.75 

MKS 0.87 0.01 51.24 0.44 0.75 

OPE 0.91 0.01 54.71 0.65 0.82 

Chi-Square = 7.95, df = 5, P-value = 0.15875, RMSEA = 0.016,  GFI = 1.00, AGFI = 1.00 

 

ตารางท่ี 4.118 แสดงการปรับโมเดลการวัดองคประกอบโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการ

มุงเนนลูกคา (SFCF) 
 

คาดัชนี เกณฑ 
กอนปรับ หลังปรับ 

คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา 

χ2 / df < 2.00 2.76 ไมผานเกณฑ 1.59 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.03 ผานเกณฑ 0.02 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.99 ผานเกณฑ 1.00 ผานเกณฑ 

 

 ผลการวิเคราะห ตัวแปรองคประกอบเชิงยืนยันสําหรับ ตัวแปรโครงสรางความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธ 

การมุงเนนลูกคา (SFCF) พบวา โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทั้ง 2 โมเดล มีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 4 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี  
χ2 /df = 1.59, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, และ RMSEA = 0.00 ดังนั้น จึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลอง

สมการเชิงโครงสรางมคีวามเหมาะสม กลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ 
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 4.7.7 ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และคาเฉลี่ย

ความแปรปรวนที่สกัดได (Average Variance Extracted: v ) 

ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได (Internal Consistency Reliability) 

พบวา ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวในโมเดลการวิจัยมีความเที่ยงตรง ผูวิจัยจึงทําการตรวจสอบความ

เที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และคาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได (Average 

Variance Extracted: v) 

โดยคาความเท่ียงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) ควรมีคามากกวา 0.60 

และคาเฉลี่ยของการผันแปรที่ถูกสกัดได (Average Variance Extracted: v) ซึ่ง เปนคา เฉล่ีย 

ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง ที่อธิบายไดดวยตัวแปรสังเกตได ซึ่งมีคาเทียบเทากับคาไอเกน 

(Eigen values) ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ควรมีคามากกวา 0.50 (สุภมาส อังศุโชติ 

และคณะ, 2554 อางอิงจาก Diamantopoulos & Siguaw, 2000) จึงสรุปวา การผันแปรในตัวชี้วัดสวน

ใหญเกิดขึ้นจากตัวแปรสรางมากกวาเปนขอผิดพลาดของมาตรวัด ซึ่งแสดงวาตัวแปรแฝง  

มีความเที่ยง ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 4.119 ความเที่ยงของตัวแปรแฝงและ

คาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได (Construct Reliability: c & Average Variance Extracted: v ) 

 

ตารางที่ 4.119 แสดงความเที่ยงของตัวแปรแฝงและคาเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได (Construct 

Reliability: c & Average Variance Extracted: v ) 
 

ตัวแปรแฝง ความเที่ยงตัวแปรแฝง (c) ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดไดดวยองคประกอบ (v) 

CCBR 0.880 0.706 

KOIT 0.479 0.352 

KMFO 0.861 0.757 

SFCF 0.879 0.784 

EVLT 0.819 0.693 

 

 จากตารางที่ 4.119 แสดงใหเห็นวา ความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีคาสูง โดยมีคา c  

อยูระหวาง 0.865-0.910 ซึ่งมากกวา 0.60 และคาเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดไดดวยองคประกอบ  

มีคา v อยูระหวาง 0.712-0.819 ซึ่งมากกวา 0.50 แสดงวา จากการประเมินโมเดลมาตรวัดได

หลักฐานที่ชัดเจนวา การนิยามปฏิบัติการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกตองและเช่ือถือได 
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 4.7.8 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

 ผูวิจัยไดทําวิเคราะหโมเดลความสัมพันธระหวางลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ  

ในการสรางเชิงสัมพันธภาพ โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการองคความรู

เพื่อองคกร กลยุทธการมุงเนนลูกคา และการประเมินผลการดําเนินงาน ของโมเดลในภาพรวม  

ดวยวิธีการ Maximum Likelihood พบวา คาดัชนีความกลมกลืนยังไมสอดคลองกับขอ มูล 

เชิงประจักษหรือไมเปนไปตามเกณฑที่ กําหนดไว เ ม่ือพิจารณาจากคา χ2 = 185.07, df = 34,  

P-value = 0.000, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.04 และ SRMR= 0.01 ซึ่งผูวิจัย

ไดนําเสนอ ดังภาพประกอบที่ 4.48 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล

โดยรวม และตารางที่ 4.114 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

 

 
Chi-Square = 185.07, df = 34, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.043 

 

ภาพประกอบที่ 4.48 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

(กอนปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 
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ตารางที่ 4.120 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2 /df (185.07/34) < 2.00 5.44 ไมผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 0.99 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.97 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.04 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่  4.120 แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธระหวางลูกคาเปนศูนยกลาง 

ทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ 

องคความรู เพื่อองคกร กลยุทธการมุงเนนลูกคา และการประเมินผลการดําเนินงานโดยรวม  

ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่ เ ก่ียวของยังไมมีความสอดคลองกลมกลืน 

กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่คํานวณได คือ พิจารณาจากคา χ2 = 185.07,  
df = 34, P-value = 0.000, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.04 และ SRMR = 0.01 

ซึ่งคาสถิติที่สําคัญบางตัวยังไมผานเกณฑตามที่กําหนดไว (Joreskog; & Sorbom, 1996) 

 ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคําแนะนําในการ

ปรับพารามิเตอรในโมเดลดวยคาดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับ

พารามิเตอรโดยยินยอมใหผอนคลายขอตกลงเบื้องตนใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได 

จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลการวิเคราะห 

คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการปรับโมเดลทําใหสามารถ

นําเสนอผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 4.115 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดลเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืน (Model Fit)  

กับขอมูลเชิงประจักษและภาพประกอบที่ 4.49 แสดงการวเิคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลโดยรวมหลังจากการปรับแกโมเดล 
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Chi-Square = 23.13, df = 15, P-value = 0.08139, RMSEA = 0.015 

 

ภาพประกอบที่ 4.49 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวม  

(หลังปรับความสัมพันธของความคลาดเคล่ือน) 

 

ตารางที่ 4.121 แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากการ

ปรับแกโมเดล 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ คาดัชนีที่วัดได ผลการพิจารณา 

χ2/df (23.13/15) < 2.00 1.54 ผานเกณฑ 

CFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

GFI ≥ 0.95 1.00 ผานเกณฑ 

AGFI ≥ 0.90 0.99 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.02 ผานเกณฑ 

SRMR < 0.05 0.01 ผานเกณฑ 

 

 จากตารางที่ 4.121 เม่ือพิจารณาคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล พบวา โมเดลโดยรวม 

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผานเกณฑ  

การยอมรับ คือ คาดัชนี χ2/df = 1.54, CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.02 และ  

 



294 

SRMR = 0.01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 

(1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ2/df) มีคาเทากับ 1.54 แสดงวา โมเดลมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจาก คาไค-สแควรสัมพัทธ มีคานอยกวา 2.00 

(2) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ (Comparative Fit Index: 

CFI) มีคาเทากับ 1.00 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมพัทธ เนื่องจากคา CFI  

มีคา 0.90 ขึ้นไป 

(3) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนเชิงสัมบูรณ (Absolute Fit Index) ที่ผูวจิัย

พิจารณาคา 2 ดัชนี คือ ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีคาเทากับ 1.00 และ

ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกไขแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับ 0.99 

แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคา GFI และคา AGFI  

มีคาระหวาง 0 ถึง 1 และคา GFI และคา AGFI ที่ยอมรับไดมีคามากกวา 0.90 

(4) ดัชนีรากที่สองของคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ

คา (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.02 หมายถึง โมเดลคอนขาง

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก คา RMSEA มีคานอยกวา 0.05 หรือมีคา

ระหวาง 0.05 ถึง 0.08 

(5) ดัชนีวัดความสอดคลองกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดชันีที่ผูวิจัย

นํามาใชในการพิจารณา คือ รากที่สองของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized 

Root Mean Square Residual: SRMR) มีคาเทากับ 0.01 แสดงวา โมเดลสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ เนื่องจาก มีคานอยกวา 0.05 

 4.7.9 ผลการวิเคราะหเสนทาง 

1) ผลการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เพื่อศึกษาสมการเชิงโครงสรางในกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยผูวิจัย

นําเสนอผลของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effects: IE) และ

อิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

จากการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม) 

ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลดังกลาวมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ดังภาพประกอบที่ 4.47 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และตารางที่ 4.122 แสดงการวเิคราะหอิทธิพลของ
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ตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

(อทิธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม) 

 

ตารางที่ 4.122 แสดงการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคา 

 เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม กรณีปรับโมเดล 
 

 

 

 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

CCBR EVLT 

TE IE DE TE IE DE 

KOIT 0.59* - 0.59* 0.30 -0.05 0.35 

 (0.25) - (0.25) (0.15) (0.11) (0.26) 

 2.41 - 2.41 1.95 -0.42 1.36 

KMFO 0.15 - 0.15 0.22** -0.01 0.23** 

 (0.13) - (0.13) (0.07) (0.03) (0.08) 

 1.09 - 1.09 3.26 -0.44 3.07 

SFCF 0.24 - 0.24 0.48** -0.02 0.50** 

 (0.20) - (0.20) (0.13) (0.03) (0.11) 

 1.20 - 1.20 3.65 -0.65 4.33 

CCBR - - - -0.08 - -0.08 

 - - - (0.17) - (0.17) 

 - - - -0.48 - -0.48 

คาสถิติ ไคว-สแควร = 23.13, df = 15, P-VALUE = 0.08139, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, SRMR = 0.01 

ตัวแปร CCB GBM IBR EFM EEP  

ความเที่ยง 0.69 0.78 0.66 0.80 0.59  

ตัวแปร KAT ITI HRM AIT MKS OPE 

ความเที่ยง 0.10 0.61 0.77 0.74 0.75 0.82 

สมการโครงสรางของตัวแปร CCBR EVLT     

R Square 0.89 0.93     
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ตารางที่ 4.122 (ตอ) 
 

หมายเหตุ * < .05, ** p < .01 

 

 จากตารางแสดงการทดสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลมีความสอดคลอง 

กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดล 

กับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไคว-สแควร มีคาเทากับ 23.13 องศาอิสระเทากับ 15 คานาจะเปน 

(p) เทากับ 0.08139 นั่นคือ คาไคว-สแควร แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญ แสดงวายอมรับ

สมมติฐานหลักที่วา โมเดลเชิงสาเหตุของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีก

สมัยใหมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห  

คาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI)  

มีคาเทากับ 0.99 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และคาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของสวนที่ เหลือ (SRMR)  

มีคาเทากับ 0.01 ซึ่งเขาใกลศูนย โดยรายละเอียดดังกลาวผูวิจัยไดกลาวไวแลวอยางละเอียดในสวน

ของผลการวิเคราะหคาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม เม่ือพิจารณาคาความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได พบวา ตัวแปรสังเกตไดมีคาความ

เที่ยงอยูระหวาง 0.10 - 0.82 โดยตัวแปรที่มีความเที่ยงสูงสุด คือ ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

(OPE) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.82 รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและ

การตลาด (EFM) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.80 และดานการจัดการธุรกิจที่ดี (GBM) มีคาความเที่ยง

เทากับ 0.78 สวนตัวแปรที่มีความเที่ยงต่ําสุด คือ ดานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

(KAT) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.10 

ปจจัยเหตุ 

ปจจัยผล 

CCBR EVLT 

TE IE DE TE IE DE 

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง CCBR EVLT KOIT KMFO SFCF  

CCBR 1.00      

EVLT 0.89 1.00     

KOIT 0.94 0.93 1.00    

KMFO 0.87 0.89 0.88 1.00   

SFCF 0.90 0.94 0.92 0.86 1.00  
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 สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) ของสมการโครงสรางตัวแปรภายในแฝง พบวา 

คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R2) ของการประเมินผลการดําเนินงาน มีคาเทากับ 0.93 หรือตัวแปร

ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ไดรอยละ 93.0 

และคา สัมประสิทธิ์ การพยา กร ณ  (R2)  ข องลูกค า เปนศูนยกลางทา งธุร กิจในกา รสร าง 

เชิงสัมพันธภาพ มีคาเทากับ 0.89 หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของลูกคา

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) ไดรอยละ 89.0 

 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

แฝงมีคาอยูระหวาง 0.86-0.94 โดยตัวแปรทุกคูเปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน คือ มีคา

ความสัมพันธเปนบวก โดยตัวแปรแฝงที่ มีความสัมพันธกันสูงมาก (r > 0.8) มีจํานวน 10 คู   

ตัวแปรแฝงที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากที่สุด ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.94  

(r = 0.94) คือ กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) กับการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) และ

โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) กับลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง

เชิงสัมพันธภาพ (CCBR) รองลงมา คือ การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) กับกลยุทธ 

การมุงเนนลูกคา (SFCF) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.92 (r = 0.92) โครงสรางความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) กับการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเทากับ 0.93 (r = 0.93) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) กับลูกคาเปนศูนยกลาง 

ทางธรุกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.90 (r = 0.90) 

ลูกคา เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) กับการประเ มินผ ล 

การดําเนินงาน (EVLT) และการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) กับการประเมินผล 

การดําเนินงาน (EVLT) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.89 (r = 0.89) การจัดการองคความรู

เพื่อองคกร (KMFO) กับโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สห สัมพันธ เท า กับ 0.88 ( r = 0.88)  ก าร จัดการองคความรู เ พื่อองคกร  (KMFO)  กับ ลูกค า 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

0.87 (r = 0.87) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) กับ กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF)  

มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.86 (r = 0.86) 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางออม ที่สงผลตอตัวแปรการประเมินผลการดําเนินงาน 

(EVLT) พบวา ตัวแปรดังกลาวไดรับอิทธิพลทางตรงจากโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KOIT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.35 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.23  

ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) โดยมีขนาด

อิทธิพลทางตรงเทากับ 0.50 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้  

การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ไดรับอิทธิพลทางออมจากโครงสรางความรูดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา 

(SFCF) โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ -0.05, -0.01 และ -0.02 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางออมที่สงผลตอการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT)  

ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ไดรับอิทธิพลทางตรง คือ ตัวแปรลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพันธภาพ (CCBR) ไดรับอิทธิพลทางตรงจากโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KOIT) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) โดยลูกคา

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR)ไดรับอิทธิพลทางตรงจากโครงสราง

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.59 ซึ่งเปน 

คาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO)  

และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.15 และ 0.24 ตามลําดับ ซึ่งเปน 

คาอทิธิพลที่ไมมนีัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มีอิทธิพลทางตรง 

ตอลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง

เทากับ 0.59 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(2) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 

0.15 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่ไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

(3) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคาเปนศูนยกลาง

ทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.24 ซึ่งเปน 

คาอทิธิพลที่ไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

(4) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มีอิทธิพลทางตรง 

ตอการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.35 ซึ่งเปน 

คาอทิธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(5) การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) มีอิทธิพลทางตรงตอการ

ประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.23 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(6) กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินผล 

การดําเนินงาน (EVLT) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.50 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 

(7) โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) การจัดการองค

ความรูเพื่อองคกร (KMFO) และกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการ
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ประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ผานลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 

(CCBR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ -0.05, -0.01 และ -0.02 ตามลําดับ ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได  

เพื่อพิจารณาถึงองคประกอบรวมที่สามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ซึ่งผล

การวิเคราะหสามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.123 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 

 

ตารางที่ 4.123 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได กรณีปรับโมเดล 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองคประกอบ สัมประสิทธิ์คะแนน

องคประกอบ b beta SE t R2 

ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) 

CCB 0.52 0.83 - - 0.69 0.27 

GBM 0.58 0.88 0.01 54.37 0.78 0.45 

IBR 0.60 0.81 0.01 44.49 0.66 0.26 

โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) 

KAT 0.07 0.31 0.01 14.12 0.10 0.14 

ITI 0.60 0.78 0.02 28.38 0.61 0.22 

การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) 

HMR 0.65 0.88 0.01 52.27 0.77 0.49 

AIT 6.25 0.86 0.12 50.34 0.74 0.04 

กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) 

MKS 0.63 0.86 0.01 51.96 0.75 0.35 

OPE 0.65 0.91 0.01 55.91 0.82 0.50 

การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) 

EFM 0.64 0.89 - - 0.80 0.47 

EEP 0.64 0.77 0.01 46.15 0.59 0.18 

Chi-Square = 23.13, df = 15, P-value = 0.08139, GFI = 1.00, AGFI = 1.00, RMSEA = 0.01 

หมายเหตุ * p < .05 ** p < .01 
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 จากตารางผลการวิ เคราะ หคา นํ้าหนักองคประกอบข องตัวแปรสัง เกตได  พบวา  

มีคาเปนบวกทั้งหมดมีขนาดตั้งแต 0.31 ถึง 0.91 และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรสังเกตไดที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ ตัวแปรสังเกตได

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ (OPE) อยูในองคประกอบกลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF)  

มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.91 สวนตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ําหนักองคประกอบนอยที่สุด  

ตัวแปรสังเกตความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (KAT) อยูในองคประกอบโครงสราง

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.31 คาสัมประสิทธิ ์

ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดทุกคา (R2) ซึ่งบอกคาความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตได

ภายนอก มีคาตั้งแต 0.10-0.82 และตัวแปรสังเกตไดภายใน มีคาตั้งแต 0.66-0.80 เมื่อพิจารณา 

คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Beta) เปนรายองคประกอบ พบวา 

(1) องคประกอบลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ 

(CCBR) ตัวแปรที่มี นํ้าหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการจัดการธุรกิจที่ดี  (GBM) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบลูกคาเปนศูนยกลาง

ทางธรุกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 78 รองลงมา คือ ดานลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ 

(CCB) มีน้ํ าหนักองคประกอบมาตรฐานเทา กับ 0.83 และมีความแปรผันรวมกันกับลูกค า 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 69 และดานระบบสารสนเทศในการ

สรางความสัมพันธ (IBR) มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.81 และมีความแปรผันรวมกัน

กับลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ รอยละ 66 

(2) องคประกอบโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) ตัวแปร

ที่ มีน้ําหนักสําคัญมากท่ีสุด คือ ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ดี (ITI)  

มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.78 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบโครงสราง

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 61 รองลงมา คือ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม (KAT) มี นํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานเทา กับ 0.31 และมีความแปรผันรวมกัน 

กับโครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 10 

(3) องคประกอบการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) ตัวแปรที่ มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HMR) มีน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.88 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 77 รองลงมา คือ ความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT) มี นํ้าหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 74 

(4) องคประกอบการจัดการองคความรู เพื่อองคกร (KMFO) ตัวแปรที่ มี

น้ําหนักสําคัญมากที่สุด คือ ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (OPE) มีน้ําหนักองคประกอบ
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มาตรฐานเทากับ 0.91 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการจัดการองคความรูเพื่อองคกร 

รอยละ 82 รองลงมา คือ กลยุทธการสงเสริมการตลาด (MKS) มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.86 และมีความแปรผันรวมกันกับการจัดการองคความรูเพื่อองคกรรอยละ 75 

(5) องคประกอบการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก

สําคัญมากที่สุด คือ ดานการประเมินผลการดําเนินงานดานการเงินและการตลาด (EFM) มีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.89 และมีความแปรผันรวมกันกับองคประกอบการประเมินผล 

การดําเนินงาน รอยละ 80 รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EEP) 

มีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.77 และมีความแปรผันรวมกันกับการประเมินผล 

การดําเนินงาน รอยละ 59 

 

4.8 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interview) 

 ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ในประเด็นการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ใน 5 ประเด็น คือ เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด  

การจัดองคความรูเพื่อองคกร กลยุทธการมุงเนนลูกคา สงผลทั้งทางตรงตอลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ และการประเมินผลการดําเนินงาน และการนํามาปรับใชใน

ระบบบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ตลอดจนความคาดหวัง 

ตอการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในปจจุบัน อนาคต 

และขอเสนอแนะ ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณไวดงัน้ี 

1) ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการบริหาร สมาคม 

ผูคาปลีกไทย 

 ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ไดใหความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Retail Relationship Management) ไววา โดยรูปแบบ

การนําเสนอโมเดลเกาเปรียบเทียบกับโมเดลใหม โมเดลนี้เหมาะสมไมตองมีการปรับเพียงพอ และ 

มีประโยชนกับธุรกิจคาปลีกเปนอยางมาก เหมาะกับองคกรใหญๆ ท่ีมีทรัพยากรครบ การจัดการ

ทั้งหมดขึ้นอยูกับแตละองคกรแตละธุรกิจ โดยแตละองคกรแตละธรุกิจอาจมุงเนนที่มีความแตกตาง

กัน เชน องคกรอาจมุงเนนการตลาด องคกรอาจมุงเนนเทคโนโลยี ขึ้นอยูกับองคกรแตละองคกรจะ

ปรับใชใหเหมาะกับธุรกิจ อาจเลือกใชเพียงบางสวน เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด การจัดองคความรู

เพื่อองคกร และกลยุทธการมุงเนนลูกคา คือ ปจจัยนําเขา (Input) สงผลทางตรงตอ ลูกคาเปน

ศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ คือ กระบวนการ (Process) และการประเมินผลการ

ดําเนินงาน คือ ผลลัพธ (Output) ซึ่งคาดหวังวา โมเดลใหมนี้จะนําไปใชกับธรุกิจคาปลีกประเภทอื่น 

เชน ธุรกิจคาปลีกใน SME (Traditional Trade) และ ธุรกิจคาปลีกขนาดกลาง 
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2) คุณ ธารทิพย แสงศาสตรา Head of Loyalty Club Card ของ Lotus 

คุณ ธารทิพย แสงศาสตรา มีประสบการณดานการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

10 กวาป รับผิดชอบโดยตรงกับ Customer Relationship Management ทั้งหมด ไดใหความคิดเห็น 

ที่มีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกค าเชิงสัมพันธของธุร กิจค าปลีกสมัยใหม  (Retail 

Relationship Management) ไววา โดย Lotus เองมองลูกคาเปนศูนยกลางของธุรกิจ การจัดการที่ดี 

สงเสริมระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ โดยการสรางเชิงสัมพันธภาพนั้น 

จะประกอบดวย เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด การจัดองคความรูเพื่อองคกร กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

ทั้ง 3 สวน ลวนเปนเครื่องมือในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ กลยุทธจะดีแคไหน การจัดองค

ความรูเพื่อองคกรจะดีแคไหน การประมวลผลจะดีอยางไร หากไมมีเทคโนโลยีก็ยอมยากมาก 

กับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพราะการทําขอมูลมากๆ และสําคัญเก่ียวกับขอมูลลูกคา 

จําเปนอยางมากที่จะตองมีเทคโนโลยีที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการจําเปนตองอาศัย

เทคโนโลยี ยิ่งถาตองการเขาถึงกลุมเปาหมายลูกคาในเชิงลึก การอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

ยิ่งนํามาสูประสิทธิผลขององคกร เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเปนสิ่งสําคัญที่สุดของการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ โดยหัวใจหลักของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ คือ การเขาถึงลูกคาใหไดมาก

ที่สุด บริหารลูกคา ทราบความตองการลูกคา ตอบสนองความตองการลูกคา ลูกคาก่ีคนที่มีอยู  

ใชบริการตอเนื่องก่ีคน จะทําอยางไรใหลูกคาใชบริการ เรารูจักลูกคา และเอาไปจัดทํากลยุทธ  

ซึ่งทุกตัวทั้งหมดตองใชเทคโนโลยีทั้งหมด ถาเราไมใชเทคโนโลยีก็เปนการยากในการจัดการขอมูล 

ซึ่งนําไปสูการประมวลผล เรื่องการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีการแขงขันสูงมาก เพราะมีการ

เขาถึงลูกคาเชิงลึก ยิ่งถาเก็บลึกเทาไรยิ่งมีประสิทธิภาพ เชน ถาเราเก็บขอมูลท่ัวไป เพศ อายุ 

การศึกษา รายได ปริมาณการซื้อ ธุรกิจก็แคเสนอโปรโมชั่นใหลูกคาติดตอสื่อสารไดเทานั้น แตไม

สามารถตอยอดใชงานขอมูลเพิ่มเติมและตอยอดได ระหวางธุรกิจกับลูกคาได โดย Model Retail 

Relationship Management (RRM) เปน New Model ที่สมบูรณแบบมากครบทุกอยาง และเปน

ภาพรวมกวางขององคกร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญ มีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีได เพราะทุกสิ่งทุกอยางก็ตองมาจากคน กลยุทธก็มาจากคน การวางแผนก็มาจากคน 

ไมใชแคการจัดการลูกคาเ ชิงสัมพันธภาพจะเปนสวนเดียวที่ทํารายไดในการประเมินผล 

การดําเนินงาน การทําการตลาดรูปแบบอื่นก็สามารถนํามาซึ่งการประเมินผลการดําเนินงาน  

โดยทั้งหมดจะใหไดประสิทธิภาพ วัดไดไหม กลุมไหนไดกําไรสูงสุด ทําอยางไรใหลูกคาอยูกับเรา 

ถาเรารูจักลูกคาอยางแทจริงยอมสงผลทางบวกกับการทําการตลาด และงายขึ้น พรอมตอยอดตอการ

ทําแผนการตลาดในครั้งตอไป การทําการตลาดแบบกระจายออกไปยอมสงผลเสียกับธุรกิจ  

ซึ่งปจจุบันลูกคา Club Card Lotus มีประมาณ 15 ลานคน โดยแบงลูกคาเปนกลุมๆ ทราบถึงการซื้อ 

สามารถเขาถึงลูกคาไดถึงขนาดทราบวาในอนาคตลูกคาจะซื้ออะไร และดูจากพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของลูกคาแตละราย โดยการแบงกลุมลูกคา แบงเปน Up Market , Middle Market และหา
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โอกาสโปรโมทโปรโมชั่น เพื่อสงเสริมการขายใหกับลูกคา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

มีสวนสําคัญมากสําหรับธุรกิจคาปลีกเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญมากกวาธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจาก

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเปนการลงทุนในระยะยาว เพราะเก่ียวกับความจงรักภักดีลูกคา 

เพราะฉะนั้นในธุรกิจแตละรูปแบบก็ตองประเมินวา การทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ในระยะเวลายาวนานจะคุมคาเพียงพอหรือเปลา ซึ่งการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ มีท้ังรุก รับ 

รักษา ถาไมมีการเก็บขอมูลลูกคาไมมีประโยชนตอการตอยอดธุรกิจ ถาจะอยูในธุรกิจยาวนาน  

การเก็บขอมูลลูกคา การรักษาขอมูลลูกคา เปนสิ่งจําเปนของธุรกิจ ถาดูจาก Lotus เองถาให

ความสําคัญกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ตัวที่มีบทบาทมากที่สุด คือ เทคโนโลยียิ่งฉลาด

มากเทาไร ยิ่งสามารถหาโอกาสไดมากขึ้น กลยุทธการมุงเนนลูกคา เพราะเปนการใชความคิด และ

ประสบการณ ในสวนการจัดองคความรู เพื่อองคกร อาจตามมาภายหลังได เชน การอบรม  

การสัมมนาเพิ่มเติม 

ตัวอยาง ลูกคามีการใชจายอยูที่ 2,000 บาท ทางธุรกิจตองการใหลูกคาใชจาย

เพิ่มขึ้นเปน 4,000 บาท แตเราไมรูขอมูลลูกคา การที่จะเสนอสินคาหรือบริการใหลูกคาเพิ่มยอด 

การสั่งซื้อจาก 2,000 บาทเปน 4,000 บาท ยอมยากตอการตอบโจทยลูกคา การทําการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพที่ดีจะชวยสงเสริมรายไดใหกับองคกรได แตหากการจัดลูกคาเชิงสัมพันธภาพไมมี

ประสิทธิภาพ ก็สงผลในแงลบกับลูกคาได เพราะลูกคาอาจรูสึกไมดี และมองธุรกิจวาสามารถ 

ตอบโจทยของลูกคาได เพราะทั้งหมดเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกของลูกคา 

สิ่งที่เพิ่มเติมจาก Model Retail Relationship Management (RRM) เปน New Model 

คือ เรื่องเงิน ตอเนื่องและยาวนาน การประเมินผลทางการเงินการตลาดจําเปนควบคูกับการ

ประเมินผลทางดานสิ่งแวดลอมควบคูกัน เปนการสงเสริมภาพลักษณ เชน กลุมโลตัสเปนองคกร  

สีเขียวไมใชถุงพลาสติก ไมรับถุงพลาสติกก็จะไดแตมสะสม ในสวนนี้ก็จะเก่ียวกับการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ เพราะกลยุทธการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพจะดูแลลูกคาไมเหมือนกัน แตละคน

มีมูลคาแตกตางกัน โดยเอาพฤติกรรม ความตองการมาจับและตอบสนองความตองการลูกคา ดังนั้น

เราจึงแบงเปนกลุมลูกคาและเลือกชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคา ที่จะทําใหลูกคาเห็นการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของเรา ซึ่งปจจุบันการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพโดยปจจุบันมีการ

นําเทคโนโลยีมาเขาถึงลูกคามากยิ่งขึ้น เชน การใช Facebook ซึ่งเขาถึงกลุมเปาหมายไดชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ถาลูกคากรุงเทพ หรือ หัวเมือง เราใชการสื่อสารการทําโปรโมช่ันผานทางอีเมล แตถา

ตางจังหวัด เราใชจดหมายในการติดตอส่ือสาร 

3) คุณ ระวี พัวพรพงษ ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบริหารลูกคาสัมพันธ 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด เซ็นทรัล (Central Department Store, Top Supermarket) 

คุณ ระวี พัวพรพงษ ไดใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Retail Relationship Management)ไววา เซ็นทรัล ถือเปน
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ผูนําในดานธุรกิจคาปลีก ในการบริหารงาน "หางสรรพสินคา" ซูเปอรมารเก็ต และการคาปลีกแบบ 

Specialty ในประเทศไทย ลูกคาในกลุมเซ็นทรัล ที่เปนสมาชิก 10 ลานคน โดยธรุกิจคาปลีกเกิดจาก

องคความรูที่ประกอบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมุงเนนการตลาดใหมๆ ที่สะดวกสบายทันสมัย 

ชวยนําเสนอสินคาและบริการท่ีเปนหนึ่ง การจัดการความรูเพื่อองคกร และการมุงเนนการตลาด

เฉพาะลูกคา โดยธุรกิจคาปลีกสามารถขยายตัวไดเร็วมาก เชน การเปดสาขาเพิ่มมากขึ้น  

มีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป การใชอินเตอรเน็ต 4G การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร ไมวาจะ

เปน การจัดซื้อ กระบวนการผลิต การออกสินคา เพื่อปรับเปล่ียนใหทันกับเหตุการณตามการแขงขัน

ที่สูงขึ้น โดยหลักของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) มาจากลูกคาเปนหลัก การเขาใจ

ลูกคาสมัยกอนเปนการคาดเดาเปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการลูกคาตามความเขาใจ  

ตามความรูสึก เชน จดหมาย ปจจุบันขอมูลเพิ่มข้ึน รูจักลูกคาเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการวิเคราะห

ขอมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีมากข้ึน มีขอมูลลูกคามากขึ้น ไมวาจะเปนโลกโซเชียลเน็ตเวิรค  

ตางมีขอมูลมากมาย (Big Data) เชน The One Card สมัยกอนตองถือบัตร แตปจจุบัน แคบอกเบอร

โทรศัพท ก็สามารถซื้อสินคา และไดรับสวนลดมากมาย ใหแตมคะแนนสะสม ซึ่งผลตางๆ เหลานี้

เกิดจากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหขอมูลลูกคามีดวยกัน 3 รูปแบบ ซึ่งใชขอมูลทางสถิติมาใชในการ

วิเคราะห 

(1) การวิเคราะหกอนจากลูกคาทําพฤติกรรม 

(2) การวิเคราะหหลังจากลูกคาทําพฤติกรรมไปแลว 

(3) การวิเคราะหการคาดการณพยากรณลูกคา 

ซึ่งองคความรูตางๆ หลายๆ ดานมารวมกัน และใสขอมูลทางสถิติ เพื่อหา

ความสัมพันธ มองลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เราจะตองเขาใจลูกคาอยางแทจริง  

และพัฒนาขึ้นมาเพื่อเขาใจพฤติกรรมตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย ตองเตรียมคน 

ความรูการใชเทคโนโลยี การเตรียมเทคโนโลยี เชน โทรศัพทมือถือ เราตองเตรียม Application  

สิ่ งที่ ลูกค าตอ งการ  สิ่ งที่ ลูกค าตองเจอ โดย Model Retail Relationship Management (RRM)  

เปน New Model ท่ีสมบูรณแบบมากครบทุกอยาง ขาดไปอยางหนึ่ง คือ การติดตอส่ือสารในองคกร

เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งอาจอยูในการการจัดองคความรูเรื่ององคกร หรืออาจอยูในกลยุทธการตลาด  

โดยเราจะทําอยางไรใหบุคลากรในองคกรทราบรายละเอียดตางๆ ในการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ โดยในอนาคตพฤติกรรมลูกคาอาจตองดูแลตัวเองมากข้ึน เชน การชําระเงินดวย

ตนเอง ขอมูลขาวสารเยอะขึ้น ลูกคารูเรื่องมากขึ้น โดยธุรกิจคาปลีกตองเตรียมรับทุกชองทาง  

เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา ในธุรกิจรานอาหารอาจมีการสงขอมูลขาวสารใหลูกคา  

การบริการชวงกลางวัน เพื่อสงเสริมการขายใหลูกคา ปจจุบันธุรกิจคาปลีก ธุรกิจบริการทุกชนิด 

พยายามที่จะทํา Loyalty ทุกท่ี ทุกเวลา ไมใช เฉพาะธุรกิจของตนเอง เชน AIS ทําโทรศัพท  
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แตตอบสนองลูกคา ไมวาจะเปน ดูหนัง ตีกอลฟ การทองเที่ยว บริการรานอาหาร และสิ่งในอนาคต

คิดวาคนไทยและคนเอเชีย จะมีความตองการเช่ือมโยงการขายไรรอยตอ (Omni Channel) ธุรกิจ 

คาปลีกจะตองมีการจัดการพัฒนารานคามีครบชองทางการขาย ลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคา 

ไดทุกชองทาง สามารถซื้อสินคาไดทุกที่ ทุกเวลา โดยดูขอมูลสินคา ผานหนาเว็บไซด มือถือ 

Application ประสานระหวาง โลกออนไลน กับ ออฟไลน พรอมเช่ือมโยงเครือขายระหวางธุรกิจ

ตางๆ ในเครือเขาหากัน มีการจัดการโครงสรางองคกร เพื่อลดปญหาการเชื่อมโยงระหวางธุรกิจ 

เพื่อทําใหธุรกิจระบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพสมบูรณ โดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร

ปอเรชั่น จํากัด ใหความสําคัญ กับการจัดองคความรูเพื่อองคกร รองลงมาเปน เทคโนโลยีมุงเนน

การตลาด และกลยุทธการมุงเนนลูกคา 

4) คุณ ทัดดาว ชาญสุวรรณ ผูชวยผูจัดการทั่วไป Loyalty Card CRM The Mall Group 

 คุณ ทัดดาว ชาญสุวรรณ โดยรับผิดชอบ Emporium , Emquatier, Siam Paragon, 

The Mall ประสบการณดานการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) 4 ปกวาที่ The Mall Group  

ไดใหความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

(Retail Relationship Management)ไววา โดย The Mall Group เปดมา 30 กวาป แตมีการใชการจัดการ 

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) ประมาณ 7 ป เอง ใชเทคโนโลยีมุงเนนการตลาดมาใชในการเก็บ

ขอมูลควบคูกับกลยุทธการมุงเนนลูกคา ซึ่งเปนสิ่งที่ The Mall Group ปฏิบัติอยู โดยมอง Model 

Retail Relationship Management (RRM) เป น  New Model ที่ สมบูร ณแ บ บมา กค ร บทุกอ ย า ง  

ซึ่งองคกรแตละองคกรอาจจะหยิบเลือกใชแตละประเภทที่แตกตางกัน โดย The Mall Group  

ไดให นํ้าหนักในเรื่องกลยุทธการมุ งเนนลูกคา  เนนตัวเฉพาะลูกคา มากที่สุด รองลงมา  

เปน เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด โดยไมไดเนนการจัดองคความรูเพื่อองคกร ซึ่งการจัดองคความรู

เพื่อองคกรถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ถาเราอยูธรุกิจคาปลีกเปนธุรกิจบริการ กลุมคนเหลาน้ีเปนสวน

สําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ไมใชแคเรื่องการสงเสริมการขาย หรือ สิทธิพิเศษ 

ที่เหนือระดับกวาลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนการสรางความพึงพอใจในระยะยาว ถาเรามีการจัดองคความรู 

การบริหารทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม การอบรมใหพนักงานท่ีดี เม่ือลูกคาเขามาในหางก็จะรูสึก

พึงพอใจ ต้ังแตตน  กลยุทธของ The Mall Group เ ม่ือกอนเองเปนการทําการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ CRM เปนแบบ Mass โดยเริ่มในป 2557 โดยนําเอาเทคโนโลยีการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ (CRM) เขามาชวยในการวเิคราะหบริหารขอมูลของลูกคา การ Update ขอมูลลูกคา 

Status ทางสังคมมาดู Life style ตอบโจทยความตองการลูกคา โดยแบงลูกคาเปน 2 Segment เชน 

กลุมลูกคาที่เปนคนปกติ (Mass) และกลุมลูกคาที่เปนคนรวย (Premium Mass) โดยกลยุทธก็จะ

แตกตางกันออกไป ถายกตัวอยางในการทํากลยุทธการตลาดของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(CRM) เก่ียวกับลูกคาที่มีการจับจายใชสอยมากท่ีสุด 100 ทาน จะมีทีมเฉพาะที่รับผิดชอบพิเศษ 

ดูแลเปนรายคน เพราะกลุมคนเหลาน้ีมีทุกอยางแลว มีท้ังเงินทอง ตองหาสิ่งที่ไมสามารถซื้อไดดวย



306 

เงิน เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ สถานภาพทางสังคม การบริหารการจัดการยากมาก โดยลูกคาของ 

The Mall Group เอง มีอยู 3 ลานกวาคน มีการใชจายอยางตอเน่ืองประมาณ 60% หรือ ประมาณ

เกือบ 2 ลานคน M Card ใชไดทกุหางในเครือ The Mall Group แบงเปน 3 แบบ 

(1) Mass ใหทุกคนเทาๆ กัน เชน การใหตั๋วหนงั การใหสวนลด 

(2) การทํา Focus Group แบบ Segment เชน กลุมแมบาน กลุมนักกีฬา 

(3) การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) ที่มีรูปแบบเฉพาะ The Mall 

Group มีกิจกรรมนี้ทุกๆ ป 

โดยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) มีความสําคัญ 1 ใน 3 กลยุทธหลัก 

กับ The Mall Group มาก โดยใหความสําคัญกับ การบริหารสินคา การสงเสริมการขาย เปนอันดับ 

1 การบริการเปนอันดับ 2 และ CRM เปนอันดับ 3 โดยลงทุนในเทคโนโลยีคอนขางสูง และ  

มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการวิเคราะหขอมูลลูกคาอยางชัดเจน เชน กลุมกีฬายอดตกก็ใช CRM  

มาใชในกลยุทธเพื่อทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น วิธีการนํากลยุทธ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

(CRM) มาใชสําหรับ The Mall Group มี 3 แบบ 

(1) Recall ลูกคาหายไปนานไมมีการใชเลย 6 เดือน ใสโปรโมชั่นสวนลดให

ลูกคากลับมา 

(2) Rebate ซื้อสินคาใหมากขึ้น 

(3) Reward เปนลูกคาที่มาบอย ซื้อสนิคาตอเนื่อง 

 การวัดผลของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM) ไดแก จํานวนสมาชิก 

จํานวนการซื้อ ความถ่ีในการซื้อ ความพึงพอใจ ยอดขาย 

5) ค ุณ เขมวลีย  ใชภู พ ิร ัตน ตําแหนง Senior Marketing Manager บริษ ัท ซูร ูฮะ  

ประเทศไทย จํากัด 

 คุณ เขมวลีย ใชภูพิรัตน โดยธุรกิจซูรูฮะ เปดมา 3 ปในประเทศไทย และมีการทํา

ระบบสมาชิกอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตเปดกิจกรรม ซึ่งปจจุบันมีอยูประมาณ 300,000 คน ซึ่งมี

คนใชบริการอยางตอเนื่องอยูประมาณ 150,000-170,000 คน ซูรูฮะมีทั้งหมด 24 สาขา และ Online 

มี 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 25 สาขา ออนไลนเพิ่งเปดตัวไปประมาณเดือนธันวาคม โดยระบบสมาชิก

แตกตางกันระหวาง ONLINE และ OFFLINE จะไมเกี่ยวของกัน โดยมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง

ใหกับทางสมาชิก เชน OFFLINE ทํากิจกรรม ทุกวันพุธ และ 20 บาท ไดรับ 1 Point ถาสะสมครบ 

500 Point ก็สามารถรับเปนคูปองเงินสด เปนสวนลดเงินสด 100 บาท ถาสะสมครบ 300 Point  

ก็สามารถรับเปนคูปองเงินสด เปนสวนลดเงินสด 50 บาท เพื่อใชที่ราน โดยเง่ือนไข Online ก็ใช

โปรโมชั่นเหมือนกัน แตไมสามารถสะสม Point ได  ในมุมมองความคิดการจัดการลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพ มีสวนสําคัญในการจัดการระบบสมาชิกมีผลตอการตัดสินใจซื้อและทําใหเกิด 
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การซื้ออยางตอเนื่อง สิทธิพิเศษของสมาชิกทําใหซื้อซ้ําและบอกตอ สําหรับสมาชิกของซูรูฮะจะได

สิทธิพิเศษทุกวันพุธจะไดสวนลด 5% 

นําเสนอโมเดลเกาและเปรียบเทียบโมเดลใหม ขอเสนอแนะ พบวา ในแงของ

ธุรกิจคาปลีก ลูกคาถือเปนหัวใจหลักและเปนศูนยกลาง โดยโมเดลใหมถือเปนโมเดลมี

ประสิทธิภาพครบถวน โดยธุรกิจของซูรูฮะ ก็ถือเปนธุรกิจคาปลีกท่ีใหความสําคัญกับลูกคา 

เปนหลักในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เทคโนโลยีการมุงเนนการตลาดมีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี เชน มีการสมัครสมาชิกผาน Tablet ผานที่ราน มีการปรับระดับสมาชิกเปน Platinum, 

Gold, Silver เพื่อพัฒนารูปแบบสมาชิก มีการสะสมยอดซื้อ ยิ่งซื้อเยอะก็สามารถนํามาซื้อสินคาได 

และสิ่งทําสําคัญ คือ สงผลตอการดําเนินงาน เพราะลูกคายิ่งซื้อเยอะ ก็สงผลตอในแงของธุรกิจ  

คือ รายไดของบริษัท การจัดองคความรูขององคกร การรับพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย  

ในการใชเทคโนโลยี มีสวนชวยในการจัดการลูกคาเปนศูนยกลางเชิงสัมพันธภาพ มีสวนชวย 

อยางมาก เพราะความรูของพนักงานเปนหลัก ตองแนะนําสิ่งที่ดีใหกับลูกคา ใหความรูที่ถูกตอง  

ใหความรูเรื่องของผลิตภัณฑ คําแนะนําดีๆ คําแนะนําสมาชิก กลยุทธการมุงเนนลูกคา กลยุทธ 

ทางการตลาด กลยุทธการสงเสริมการขายทางธุรกิจ ทําทั้งในสวนของที่เปนสมาชิกและไมใช

สมาชิก แตพิเศษมากกวาสําหรับสมาชิกเม่ือมีสินคาจัดรายการ การบริหารการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพที่รานซูรูฮะทําและรานอื่นไมทํา คือ การสมัครสมาชิกฟรี โดยรานอื่นจะตองมีการ

เสียคาสมาชิกและไมมีการซื้อขั้นต่ํา สมาชิกไมมีวันหมดอายุ ผลการดําเนินงานดานการตลาด  

และ การเงิน เริ่มจากลูกคาเปนหลัก ผลที่ได คือ กําไร สงผลตอพนักงานและนํามาสูสังคม  

และสิ่งแวดลอม 



308 

ตารางท่ี 4.124 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

1. ดร.ฉัตรชัย ตวงรตันพันธ  

ผูอาํนวยการบริหารสมาคมผูคา

ปลีกไทย 

- ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสรางเชิง

สัมพนัธเพราะเปนหัวใจ

สําคัญ 

- การจัดการลูกคาขึ้นอยู

กับองคกรแตละองคกร

จะปรับใชใหเหมาะสม 

- ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสรางเชิง

สัมพนัธภาพเปน

กระบวนการ (Process) 

- โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับการมุงเนนการตลาด

สงผลทางตรงกับลูกคา

และมีความสําคัญในการ

จัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพ 

-โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการมุงเนนการตลาด

เปนปจจัยนําเขา (Input) 

ของการจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพ 

- การจัดองคความรูเพื่อ

องคกรสงผลทางตรงกับ

ลูกคา ถาพนักงานไมมี

ความรูก็ไมสามารถทํา

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพ 

- การจัดองคความรูเพื่อ

องคกรเปนปจจัยนําเขา 

(Input) ของการจัดการ

ลูกคาเชิงสมัพันธภาพ 

- กลยุทธการมุงเนน

ลูกคาตอบสนองความ

ตองการลูกคาแตละราย

โดยใชกลยุทธการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธ

มาใชในการตอบสนอง

ความตองการลูกคาแต

ละราย 

- กลยุทธการมุงเนน

ลูกคาเปนปจจัยนําเขา 

(Input) ของการจดัการ

ลูกคาเชิงสมัพันธภาพ 

- การวัดผลของการ

ดําเนินงานของธุรกิจคือ

กําไร 

- การประเมินผลการ

ดําเนินงานคือผลลัพธ 

(Output) 

- รูปแบบความสามารถ

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพของธุรกิจ

คาปลกีสมัยใหม หรือ

(Relationship 

Management) เหมาะกับ

องคกรขนาดใหญที่มี

ทรัพยากรครบ 

-โมเดลใหมนี้จะ

นําไปใชกับธุรกิจคาปลีก

ประเภทอื่นๆ เชนธุรกิจ

คาปลกีใน SME 

(Traditional Trade) และ

ธุรกิจคาปลีกขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

2. คุณธารทิพย แสงศาสตรา  

Head of Loyalty Club Card 

Lotus 

- ลูกคาเปนศูนยกลาง

ของธุรกิจ 

- การจัดการลูกคาถอื

เปนหัวใจหลักของการ

จัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพ 

- การเขาถึงลูกคาใหมาก

ที่สุดยอมเปนสิ่งสําคัญ

ในการจดัการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพเพราะลูกคา

คือผลการดําเนินงาน 

- การจัดการที่ดีสงเสริม

ระบบสารสนเทศในการ

สรางความสัมพันธกับ

ลูกคาตองอาศัย

โครงสรางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคูกับการมุงเนน

การตลาด 

- เทคโนโลยีเปนสิ่ง

สําคัญที่สดุของการ

จัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพถาไมมี

เทคโนโลยีก็ยากตอการ

จัดการขอมูลลกูคา และ

ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได 

- การบริหารจดัการ

ทรัพยากรมีความสําคัญ

เพราะทุกสิ่งตองมาจาก

คนการวางแผนก็มาจาก

คน 

- ความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีก็มาจาก

คนองคความรู การ

อบรม การสัมมนาตาง ๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรในองคกร 

- การเขาถึงลูกคาให

ไดมากที่สุด 

- การบริหารลูกคา 

- ทราบความตองการ

ลูกคา 

- ตอบสนองความ

ตองการของลูกคา เพื่อ

เขาไปจดัทํากลยุทธการ

มุงเนนลูกคา 

- การแบงกลุมลูกคาและ

เลือกชองทางการ

ติดตอสือ่สารกบัลูกคา 

 

- รายไดไมใชแคมาจาก

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพการทํา

การตลาดรูปแบบอื่นก็

สามารถนาํมาซึ่งการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

- เร่ืองเงินในการลงทุน 

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพเพราะ

ตอเนื่องและยาวนาน 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

3. คุณระวี พัวพรพงษ  

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย

บริหารลูกคาสัมพันธ บรษิัท 

เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

(Central Department Store, 

Top Supermarket) 

- การจัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพ (CRM) มา

จากลูกคาเปนหลักการ

เขาใจลูกคาสมัยกอนมา

จากการคาดเดาเปนหลัก

ปจจุบันมีขอมูลลูกคามาก

ขึ้น ทําใหมีการจัดการ 

วิเคราะหขอมูลลูกคามาก

ขึ้น โดยมองลูกคาเปน

ศูนยกลางธุรกิจในการตั้ง

เชิงสัมพันธภาพ 

- มองลูกคาเปนศูนยกลาง 

(Customer Centric) สราง

ขึ้นมาเพื่อเขาใจ

พฤติกรรมตอบสนอง

ความตองการของลูกคา

แตละราย 

-โครงสรางความรูดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการมุงเปนการตลาด

ใหมๆ ที่สะดวกสบาย

ทันสมัย ชวยนําเสนอ

สินคา และบริการที่เปน

หนึ่ง 

- ธุรกิจคาปลีกสามารถ

ขยายตัวไดเร็วมาก 

เนื่องจากเทคโนโลยีทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงไปยิ่ง

ถาเราใชเทคโนโลยีใน

การเขาถึงขอมูลลูกคา

มากเทาไรยิ่งทําให

องคกรสามารถเขาถึง

ลูกคาไดมากขึน้เทานั้น 

- ธุรกิจคาปลีกเกิดจาก

องคความรูดานตางๆ มา

ประกอบกัน 

- การพัฒนาคนเตรียม

คน ความรู การใช

เทคโนโลยีการเตรียม

เทคโนโลยีทีด่ีมี

ประสิทธิภาพ นํามาซึ่ง

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพที่มุงสู

ความสําเร็จขององคกร 

- การมุงเนนการตลาด

เฉพาะลูกคาแตละบุคคล 

ตามประเภท 

- การวิเคราะหขอมูล

ลูกคาในการกําหนดกล

ยุทธ 3 รูปแบบ 

1) การวิเคราะหกอน

ลูกคาทําพฤติกรรม 

2) การวิเคราะหหลังจาก

ลูกคาทําพฤติกรรมไป

แลว 

3) การวิเคราะหการ

คาดการณการพยากรณ

ลูกคา 

- การเชื่อมโยงการขาย

ไรรอยตอ (Omni 

Channel) 

- ทําอยางไรใหธุรกิจอยู

รอดได มผีลกําไร

ทางการดําเนินงาน

ทางการเงินควบคูกับ

การตลาดไมขาดทุน 

และเสริมดวยการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมใน

องคกรสรางภาพลักษณ

ใหคนภายนอกรูจัก 

- ควรเพิ่ม การ

ติดตอสือ่สารในองคกร

เปนสิ่งสําคัญโดยจะทํา

อยางไรใหบุคลากรใน

องคกรทราบรายละเอียด

ตาง ๆ ในการจัดการ

ลูกคาเชิงสมัพันธภาพซึ่ง

การติดตอสื่อสารใน

องคกรอาจอยูในการ

จัดการองคความรูหรือ

อาจอยูในกลยทุธ

การตลาด 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

    ธุรกิจคาปลีกตองมีการ

จัดการพัฒนารานคาใหมี

ครบทุกชองทางการขาย

ลูกคาสามารถสั่งซื้อ

สินคาไดทุกชองทาง 

สามารถซื้อสินคาไดทุก

ที่ทุกเวลาโดยดูขอมูล

สินคาผานหนา Website 

มือถือ Application 

ประสานระหวางโลก

ออนไลน กับออฟไลน

พรอมเชื่อมโยงระหวาง

ธุรกิจเพื่อทําใหธุรกิจ

ระบบการจัดการลกูคา

เชิงสัมพันธภาพสมบูรณ 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

4. คุณทัดดาว ชาญสุวรรณ  

ผูชวยผูจัดการทั่วไป Loyalty 

Card CRM The Mall Group 

- ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสรางเชิง

สัมพนัธภาพเนน 

ตัวเฉพาะลูกคา

ตอบสนองความตองการ 

- สรางความพึงพอใจใน

ระยะยาว 

- โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการมุงเนนการตลาด

เปนสิ่งที ่The Mall 

Group ใหความสําคัญ

เปนอันดบั 2 

- ถาเรามีการจัดองค

ความรูการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่

เหมาะสม การอบรม

พนักงานที่ดี เมื่อลูกคา

เขามาในหางก็จะรูสึกพึง

พอใจ 

- กลยุทธการมุงเนน

ลูกคาเปนสิ่งที่ The Mall 

Group ปฏิบัตอิยูโดยเนน

และใหน้ําหนักในเรื่องนี้

มาก ใหความสําคัญเปน

อันดับแรก 

- กลยุทธการมุงเนน

ลูกคาของ The Mall 

Group เปนแบบ Mass 

โดยนําเอาเทคโนโลยี

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพ (CRM) เขา

มาชวยในการวิเคราะห

บรหิารขอมลูลูกคา 

การวัดผลของการจัดการ

ลูกคาเชิงสมัพนัธภาพ 

(CRM) ไดแกจํานวน

สมาชิก จํานวนการซื้อ 

ความถี่ในการซื้อ ความ

พึงพอใจ ยอดขาย ซึ่งสิ่ง

ตางๆ เหลานีน้ํามาซึ่งผล

การดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ “กําไร” 

Model Retail 

Relationship 

Management (RRM) 

เปน New Model ที่

สมบูรณแบบมากครบ

ทุกอยางซึ่งองคกรแตละ

องคกรอาจจะเลือกใชแต

ละประเภทแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

    - กลยทธการจดัการ

ลูกคาเชิงสมัพันธภาพ 

(CRM) เขามาชวยใน

การวิเคราะหบรหิาร

ขอมูลลกูคา 

-กลยุทธการจดัการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพ (CRM) 

มี 3รูปแบบ 

1) Recall ลูกคาหายไป

ไหนไมมีการใชจายเลย 

6 เดือน 

2) Rebate ซื้อสินคาให

มากขึ้น 

3) Reward เปนลูกคา

ที่มาบอย ซ้ือสนิคา

ตอเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.124 (ตอ)  
 

ผูทรงคุณวุฒ ิ

ลูกคาเปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสราง 

เชิงสัมพนัธภาพ 

โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดองคความรูเพื่อ

องคกร 
กลยุทธการมุงเนนลูกคา 

การประเมนิผลการ

ดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

5. คุณเขมวลีย ใชภูพิรัตน  

Senior Marketing Manager 

บริษัท ซูรูฮะ ประเทศไทย จํากัด 

- ธุรกิจคาปลีก ลูกคาคือ

หัวใจหลักและเปน

ศูนยกลางของธุรกิจ 

- โครงสรางความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการมุงเนนการตลาด

มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี เชนการ

สมคัรสมาชิกผานTablet 

ผานที่รานมีการปรบั

ระดับสมาชิกเปน 

Platinum , Gold , Silver 

เพื่อพัฒนารูปแบบระบบ

สมาชิกทีม่ีการสะสม

ยอดซื้อยิ่งซื้อเยอะก็

สามารถนาํมาแลกซื้อ

สินคาได 

- การจัดการองคความรู

ขององคกรการรบั

พนักงาน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถในการใช

เทคโนโลยมีีสวนชวยใน

การจัดการลูกคาเชิง

สัมพนัธภาพทั้งสิ้น 

- ความรูของพนักงาน

ขายเปนหลักตองแนะนํา

สิ่งดีๆ ใหกับลูกคา 

- กลยุทธการตลาดควบคู

กับกลยุทธการมุงเนน

ลูกคา และกลยุทธการ

สงเสริมการขายทาง

ธุรกิจทําทั้งในสวน

สมาชกิและไมใช

สมาชกิ 

- การสมัครสมาชิกฟรี

ไมเสียคาสมาชิกไมมี

การซื้อขั้นต่าํสมาชกิไม

มีวนัหมดอาย ุ

- ผลการดําเนินงานเปน

สิ่งสําคัญของธุรกิจคา

ปลีกและธุรกิจอื่น ๆ ไม

วาจะเปนการตลาด 

การเงิน และดาน

สิ่งแวดลอม เร่ิมจาก

ลูกคาเปนหลักผลที่ได

คือกําไรสงผลตอ

พนักงานและนําสูสังคม 

- New Model RRM 

(Retail Relationship 

Management) 

เปน Model ที่สมบูรณ

แบบมากและใชไดจริงมี

ประสิทธิภาพครบถวน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

2) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

3) เพื่อวิเคราะหและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีตอผลการ

ดําเนินงานขององคกร การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีระบบ หรือที่เรียกวา System 

Theory ของ Bouldwing Bertalunffy (1920) ซึ่งกลาวไววา การจัดการที่เกิดจากการผสมผสานหนาที่

การจัดการ กิจกรรม และการวางแผนกลยุทธเขาดวยกัน โดยประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input 

Stage) กา รแ ปรส ภาพ (Conersion or Transformtion Stage) ส งผล หรือผลผลิต (Output Stage)  

และขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปใชประโยชนในการวิเคราะห เพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขา 

และเพื่อตรวจสอบผลลัพธ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายนอกมาใชในการประยุกตแบบจําลอง

การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)  

ซึ่งผูวิจัยมุงเนนศึกษาปจจัยการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม การพัฒนา

รูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และวิเคราะห และตรวจสอบ

การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพนัธภาพที่มีตอผลการดําเนินงานขององคกร  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดแบงการพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพผลกระทบออกเปน 2 แบบ ประกอบดวย  

1) ผลกระทบทางออม  

 1.1) การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพดานการรับรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Chen & Ching (2002) และ Vanessa Zheng (2011) 

ประกอบดวย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1.2) การรับรูการจัดการความรู ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Ikujiro Nonaka 

(1991) และ Chun Wei Chooand Rivada´via Correa Drummond de Alvarenga Neto (2010) ประกอบดวย 

การจัดการความรูของพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย และโครงสรางพื้นฐานสังคม  

 1.3) การรับรูการมุงเนนการตลาด ผูวิจัยใชแนวคิดของ Deshpande & Webster 

(1989) ซึ่งเกี่ยวของกับการรับรูการมุงเนนการตลาด มุงเนนกลยุทธ การจัดการโครงสราง และการ

มุงเนนการปฏิบัติการรวมมือในการดําเนินงานภายในธุรกิจ  

 1.4) การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ 

Day & Van den Bulte (2002) ประกอบดวย การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง Stan Maklan and Simon 
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Knox (2009), Yonggui Wang & HuiFeng (2012) การจัดการความรูในการสรางความสัมพันธลูกคา

Mamoun N. Akroush et al. (2011), Silvia MarteloLandroguezet al (2011) และสารสนเทศลูกคา 

ในการสรางความสัมพันธ Mamoun N. Akroush et al. (2011), Yonggui Wang & HuiFeng (2012)  

 1.5) การรับรูผลความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ มีผลตอการ

ดําเนินงานขององคกร ผูวิ จัยใชแนวคิดของ Kim et al, (2003) และ Mamoun N. Akroush et al 

(2011) ซึ่งประกอบดวย  

 1.5.1) ผลการดําเนินงานทางดานการเ งิน ซึ่งวัดผลทางการเงิน ดวยการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ หรือ จากผลกําไรขาดทุนขององคกร Kimet al.(2003), 

Bas¸ar O¨ ztays¸i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011), Mamoun N. Akroush et al. (2011), 

Molan Kim et al. (2011)  

 1.5.2) ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด สวนการวัดผลทางการตลาด  

โดยดูจากลูกคา เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด 

ยอดขาย  

 1.5.3) ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เนนเรื่องการสรางความสัมพันธคน 

วิถีชีวิต คานิยม การสรางประโยชนใหแกสังคม ชุมชน การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม Kim et al., 

(2003) , Bas¸ ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul 

Islam et al. (2012), H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014)  

2) ผลกระทบทางตรง คือ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สงผลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร ผูวิจัยใชแนวคิดของ Reza Jamali and Asghar 

Moshabakiet al. (2011) และ Maryam Eskafi et al. (2013) การรับรูการจัดการความรู สงผลตอการ

รับรูผลการดําเนินงานขององคกร Warin Chotekorakul et al. (2012) และ Shu-Mei Tseng and  

Pin-Hong Wu (2014) และการรับรูการมุงเนนการตลาดสงการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi Rostami (2014) 

 ผูวิจัยจึงไดออกแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Exploratory Method) โดยเนนการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเกิดจากการสํารวจความคิดเห็น 

ของสมาคม 1 แหง ไดแก  สมาคมธุรกิจคาปลีกไทย บริษัท ดันนฮัมบี้  (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ซิมโฟนี อีวายซี (ประเทศไทย) และขอมูลจากอินเทอรเน็ต ตลอดจนผูมาใชบริการธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม จํานวน 6 แหง ซึ่งประกอบดวย Tesco Lotus, Big C, Central Department Store, 

The Mall, Tops และ Home Fresh mart ซึ่ ง มี จํานวนสมาชิก  ทั้ งสิ้น  30,100,000 คน พรอมทั้ ง 

เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม   

และการพัฒนากรอบแนวคิด ตลอดจนแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการทําวิจัย พรอมการ
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยการปรึกษาผูเช่ียวชาญทางดานธุรกิจคาปลีกและอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 5 ทาน เพื่อสกัดตัวแปรใหเหมาะสมและนําแบบสอบถามไปทดลอง

ใชกับกลุมตวัอยางทดลอง (Try Out) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางวิจัยกอน จํานวน 60 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแปร จากนั้นดําเนินการสูขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช

แบบสอบถามกับผูใชบริการธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและสมาชิกของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  

ซึ่งประกอบดวย Hypermarket, Supermarket และ Department Store ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกที่มีการ

แขงขันสูงสุดและมีระบบสมาชิก (Membership) (สมาคมคาปลีกไทย) จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 

Tesco Lotus, Big C, Tops Supermarket, Central Department Store, The Mall และ Home Fresh Mart 

เปนจํานวน 1,200 ทาน โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตั้งแตเดือน กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และนําผลที่ไดมาการวิจัยคุณภาพ  

 สําหรับการนําเสนอเนื้อหาในบทที่ 5 ผูวจิัยไดแบงหัวขอการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ขอจํากัดของการวิจัย 

 5.4 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม ผูวิจัยแบงหัวขอการนําเสนอออกเปน 8 หัวขอ คือ 1) การวิเคราะหคาสถิติ 

พื้นฐานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การวิเคราะหภาพรวม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

ความรู การมุงเนนการตลาด ผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 3) ผลการวิเคราะห

การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 4) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบ

วัตถุประสงคของการศึกษา 5) ผลการวเิคราะหเสนทาง 6) ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐาน

การวิจัย 7) การปรับโมเดล และ 8) ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอยีดดังนี้ 

 5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.4 เปนเพศชาย รอยละ 48.6 

ตามลําดับ ดานอายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 45.0 รองลงมา มีอายุต่ํากวา 20 ป  

รอยละ 23.7 และมีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 21.0 ตามลําดับ โดยสวนใหญกําลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 56.9 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท รอยละ 37.7 และระดับปริญญาเอก  

รอยละ 4.4 ซึ่งสวนใหญมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 57.4 รองลงมา คือ 

ประสบการณในการทํางาน 6-10 ป รอยละ 21.4 และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป  
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รอยละ 11.7 และสวนใหญรูจักและใชบริการ Department Store มากกวา 5 ป รอยละ 71.7 รองลงมา 

คือ รูจักและใชบริการ นอยกวา 1 ป รอยละ 8.8 และรูจักและใชบริการ 3 รอยละ 5.0 

 5.1.2 การวิเคราะหภาพรวม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการรับรู 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูการจัดการความรู การรับรู

การมุงเนนการตลาด การรับรูผลของการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 1) การวิเคราะหการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ 

Hypermarket ธุรกิจ Department และ ธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด พบวา สวนใหญ

จะเปนกลุมตัวอยางของธุรกิจ Department store รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket 

และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket ตามลําดับ 

 2)  การวิเคราะหการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมทั ้ง 3 กลุมตัวอยาง  

ซึ่ งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมท้ัง  

3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู

ในระดับสูงที่สุด พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยางของธุรกิจ Department store รองลงมา คือ 

กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket ตามลําดับ 

 3) การวิเคราะหการรับรูการจัดการความรู โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 

ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ Department และ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยางของธุรกิจ Department 

store รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket และกลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket 

ตามลําดับ 

 4) การวิเคราะหการรับรูการมุงเนนการตลาด โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย 

ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ Department และ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง

ของธุรกิจ Department store อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานกลยุทธการตลาดและดานการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุดเทากัน รองลงมา คือ กลุมตัวอยาง

ของธุรกิจ Hypermarket อยูในระดับมาก คือ ดานการมุงเนนลูกคา และกลุมตัวอยางของธุรกิจ 

Supermarket อยูในระดับมาก คือ ดานการมุงเนนลูกคาตามลําดับ 

 5) การวิเคราะหการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง  

ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ Department และ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง 

อยูในระดับมาก คือ ดานผลการดําเนินงานทางดานการตลาด พบวา สวนใหญจะเปนกลุมตัวอยาง

ของธุรกิจ Department store รองลงมา คือ กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket และกลุมตัวอยาง

ของธุรกิจ Supermarket ตามลําดับ 
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 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Hypermarket สวนใหญจะเปนดานการรับรูการมุงเนน

การตลาด ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

ดานการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการรับรูความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

และดานการรับรูการจัดการความรู ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Department สวนใหญจะเปนดานการรับรูการมุงเนน

การตลาด ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานการรับรูความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ ดานการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร  

และดานการรับรูการจัดการความรู ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจ Supermarket สวนใหญจะเปนดานการรับรูการจัดการ

ความรู ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร ดานการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการรับรูความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและดานการรับรู

การมุงเนนการตลาด ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางของธุรกิจรวม สวนใหญจะเปนดานการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานการรับรูการมุงเนนการตลาด ดานการรับรู

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการรับรูความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพและดานการรับรู

การจัดการความรู ตามลําดับ 

 5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบคําถาม 

การวิจัยและสมมติฐานการวจิัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมมติฐานขอท่ี 1: การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทางตรงตอการรับรูการจัดการ

ลูกคาสัมพันธภาพโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่ งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุร กิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องของความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Day & Van den Bulte. (2002) และ Coltman et al. (2010) 

โดยเฉพาะการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมทางการตลาด เชน การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศมาพัฒนากับระบบ Call Center มาใชในการดําเนินการ ทั้งระบบ

ซอฟแวร CRM จะควบคุมจัดการกระบวนการบริหาร ณ จุดขาย และการบริการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับลูกคา ซึ่งขอมูลดังกลาวมีคุณคาอยางมากตอธุรกิจ 

ในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย Chen & Ching. (2002), Paul Harrigan et al. 

(2009), Purnima S. Sangle and Preety Awasthi (2011) และ Vanessa Zheng (2011) 
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 สมมติฐานขอที่ 2: การรับรูการจัดการความรูมีผลทางตรงตอการรับรูการจัดการ

ลูกคาสัมพันธภาพโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่ งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุร กิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูการจัดการความรู ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยและโครงสรางพื้นฐานสังคม มีอทิธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิด Ikujiro Nonaka (1991) ที่กลาวไววา การจัดการความรู เกิดจาก

การปลูกฝงคานิยมและพฤติกรรมท่ีชวยใหคนในองคกร ใชสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู การรับรูที่เกิด

จากการจัดการความรูและคิดคน เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาองคการ โดยนําการจัดการ

ความรูมาประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นเสมอ คือ 

บุคลากรยังขาดความพรอม โดยเฉพาะการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความเขาใจทั้งทางธุรกิจและ

การบริการ เพื่อวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงการรับรูความตองการของผูบริโภค 

เพื่อตอบสนองความตองการ ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติอยูเสมอ คือ การรับพนักงานใหมและวาจางบริษัท

ภายนอกเขามาทําการฝกอบรม ซึ่งในความจริงถือเปนการลงทุนที่ยังขาดประสิทธิภาพในดานการ

บริหารทรัพยากร Phanu Limmanont (2005) 

 สมมติฐานขอที่ 3: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการรับรูการจัดการ

ลูกคาสัมพันธภาพโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่ งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุร กิจ 

Department และ ธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด การมุงเนนลูกคา กลยุทธการตลาด และการ

ปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

เหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Deshpande & Webster (1989) ที่กลาวไววา สวนประกอบทาง

วัฒนธรรมขององคการ ไดแก ความเช่ือและคานิยม ที่ใหความสําคัญกับลูกคาเปนสิ่งแรกในการ 

วางแผนการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยแนวคิดทาง

การตลาดไดรับการยอมรับวาเปนกลยุทธที่สามารถทําใหธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันอยางยั่งยืน Gang Xiang and Ying Wu (2012) และถาความสัมพันธเชิงบวกระหวางองคกร

กับลูกคา ซึ่งประกอบดวย การแบงปนขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การรับรูทางการตลาด  

และการตอบสนองความตองการลูกคา Nicole Tiedemann et al. (2009), Liem Viet Ngo (2010) 

 สมมติฐานขอที่ 4: การรับรูการจัดการลูกคาสัมพันธภาพมีผลทางตรงตอการรับรู 

ผลการดาํเนินงานขององคกรโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง รูปแบบ

ธุรกิจและสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kim et al., (2003) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Bas¸ ar O¨ 
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ztays et al. (2011), Paul Harrigan et al. (2012), Molan Kim et al. (2012), Majidul Islam et al. (2012), 

H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) ที่กลาววา จากการศึกษา 

ที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจจํานวนมาก เชน งานวิจัยของ Day & Van den Bulte. (2002) ที่ศึกษาเก่ียวกับ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ดีกับความไดเปรียบทางการแขงขันและผลการดําเนินงาน 

 สมมติฐานขอที่ 5: การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกรโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง  3 กลุมตัวอยาง ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องของความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงาน 

ขององคกร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม กลาวไววา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีก็จะสามารถ 

มีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธ โดยการกําหนด

กลยุทธสวนหนึ่งที่สําคัญ คือ การเรียนรู การรับรูถึงความตองการของผูบริโภค หรือ ลูกคา Chen & 

Ching (2002) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Reza Jamali et al.(2011), Molan Kim et al. (2012), Jun 

Tang and Lishan Ai (2013), Abdul alem Mohammad et al.(2013), Hannu Saarija¨rvi et al. (2013), 

Mei-Ling Wang (2013), ThuyUyen H. Nguyen and Teresa S. Waring (2013) โดยจากงานวิจัยของ 

Christos Sarmaniotis et al. (2013) กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ถาขาดระบบการ

จัดการทางดานเทคโนโลยีที่ไรซึ่งประสิทธภิาพจะสงผลใหองคกรลมเหลว 

 สมมติฐานขอที่  6: การรับรูการจัดการความรู มีผลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกรโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง  3 กลุมตัวอยาง ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูการจัดการความรู ในเรื่องของการจัดการความรูของพนักงาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และโครงสรางพื้นฐานสังคม มีอิทธิพลตอการรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

งานวิจัยของ Wafa Belkahla Hakimi (2014) กลาววา การจัดการความรูในเรื่องที่สําคัญ จําเปนตอผล

ของการดําเนินงานขององคกร โดยใชมิติกระบวนการความรู  เพื่อใหเกิดองคความรูใหมๆ 

แลวนํามาใชในการปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร เพื่อให

สามารถอยูรอดในสภาวะการแขงขันที่ผันแปร การแขงขันที่สูง และที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

องคกรตองมีการจัดการความรูอยางรวดเร็ว และถูกตอง 

 สมมติฐานขอที่ 7: การรับรูการมุงเนนการตลาดมีผลทางตรงตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกรโดยรวมทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจ Hypermarket ธุรกิจ 

Department และธุรกิจ Supermarket โดยรวมทั้ง  3 กลุมตัวอยาง ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหมือนกัน พบวา การรับรูการมุงเนนการตลาด สามารถอธิบายไดวา การมุงเนนลูกคา กลยุทธ



322 

การตลาด และการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอการรับรูผลการ

ดําเนินงานขององคกร การมุงเนนการตลาดที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวไว ซึ่งอาจมี

ความหมายแตกตางกันบางบางสวน แตความหมายหลักสวนใหญจะมีความสอดคลองใกลเคียงกัน 

คือ การเก็บรวบรวม ความตองการความจําเปน ความคาดหวัง และความชอบของลูกคาและตลาด 

การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการมุงเนนลูกคา การรับรูความตองการลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ความภักดี  

การรักษาลูกคาไวตลอดจนนําไปสูการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจน

ความยั่งยืนขององคกร Deshpande & Webster (1989) ซึ่งสอดคลองกับ Warin Chotekorakul and 

James Nelson (2012), Molan Kim et al. (2012) และ U. Zeynep Ata and Aysegul Toker (2012) 

 5.1.4 สรุปผลการวิจัยเชงิคณุภาพ การสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interview) 

 ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกกับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ในประเด็นการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ใน 5 ประเด็น คือ เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด  

การจัดองคความรูเพื่อองคกร กลยุทธการมุงเนนลูกคา สงผลทั้งทางตรงตอลูกคา เปนศูนยกลาง

ธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ และการประเมินผลการดําเนินงาน และการนํามาปรับใชใน

ระบบบริหารการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งผลจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) พบวา Model Retail Relationship Management (RRM) เปน New Model  

ที่สมบูรณแบบมากครบทุกอยาง ซึ่งบางองคกรหรือธุรกิจ อาจเลือกใช Model Retail Relationship 

Management (RRM) บางสวน เชน ธุรกิจคาปลีกรายยอย อาจเลือก เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด 

ควบคู กับการจัดองคความรู เพื่อองคกร หรือ เทคโนโลยีมุงเนนการตลาดควบคู กับกลยุทธ 

การมุงเนนลูกคา เปนตน ถาธุรกิจขนาดใหญจําเปนอยางมากในการติดตอสื่อสารภายในองคกร 

เพราะการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพ ดวยรูปแบบธุรกิจ 

ที่มีความหลากหลาย ยอมเสริมความสามารถในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้น  

นํามาซึ่ง ผลกําไร นั่นเอง 

 

5.2 อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวจิัยได ดังนี้ 

 จากการวิเคราะหอทิธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อิทธิพลทางตรง(Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม 

(Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effects: TE) ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 

พบวา โมเดลดังกลาว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห

ไดดังนี้ 
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 5.2.1 โครงสรางความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (KOIT) มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา 

เปนศูนยกลางทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) แตไมมีอิทธิพลสงผลทางออม 

กับผลการดําเนินงานขององคกร ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 แตสงผลทางตรงกับการ

ประเมินผลการดําเนินงานทางองคกร ในการสงผลทางตรงตอความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ แสดงวา เมื่อธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดมีการนําเอาความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ในระดับสูง ยอมสงผล

ใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีความสามารถในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจที่มากขึ้น  

ดังนั้น หมายความวา ถาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีการนําเทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่ดี ประกอบกับการมี

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเหมาะสมและเหนือกวาคูแขงขัน ยอมสงผลและ

นํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชในการสรางมูลคาเพิ่ม

ทางดานสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศที่เกิดขึ้นมีประโยชนมากยิ่งขึ้น และจะชวยทําใหระบบการ

บริหารการจัดการไดงายขึ้น เชน มีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล

ลูกคา ทราบถึงความตองการ ในทุกชองทางตางๆ ซึ่งแสดงถึงความสนใจในตัวลูกคา และชวย 

ตอยอดในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมได โดยขอมูลที่ไดมาถือวาเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการทราบถึง

พฤติกรรมของผูบริโภคแตละคน ความตองการที่แตกตางกัน การสงเสริมการขายที่ไมเหมือนกัน 

การติดตอสื่อสารขอมูลตางๆ เฉพาะลูกคาแตละราย ยอมสงผลตอการดําเนินงานขององคกร  

และธุรกิจทั้งสิ้น การประเมินการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดประสิทธิภาพจนนํามาสู

รูปแบบการจัดการบริหารงานขอมูลที่ผิดพลาด ไมวาการเก็บรักษาฐานขอมูลลูกคา ตลอดจนการ

บริหารงานที่ลมเหลว ยอมสงผลเสียตอการดาํเนินงานขององคกร และ ธุรกิจ Day & Van den Bulte. 

( 2002) , Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush et al. (2011) แล ะ  Ibrahim 

Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) การดําเนินงานข องธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม สิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตองสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา โดยอาศัยการนําโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีควบคู กับความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม มาใชในการเก็บขอมูลลูกคาเก่ียวกับการจองขอมูลของลูกคา

ตางๆ ในระหวางการเขาใชบริการ Chen & Ching (2002) และ Coltman et al. (2010) ดวยเหตุนี้จึง

ทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาและสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาเฉพาะรายไดอยางมาก ดวยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

เอื้ออํานวยและสนับสนุนในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ที่ตองมีรูปแบบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเทานั้น การที่จะทําใหธุรกิจ มีความสามารถใน

การทํากําไรและลูกคามีความจงรักภักดี Day & Van den Bulte (2002) ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตอง

มุงเนนการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการแสวงหาขอมูล การรวบรวมขอมูล 

การเก็บรักษาขอมูลและการแบงปนขอมูลใหกับแผนกตางๆ ภายในธุรกิจอยางทั่วถึง เพื่อการสราง
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ประสบการณที่มีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล และความพิเศษ 

ใหกับลูกคา เพราะลูกคาแตละคนที่มารวมใชบริการสโมสรสําหรับสมาชิกธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

มาใชบริการดวยเหตุผลที่แตกตางกัน ลูกคาบางคนชอบบรรยากาศ ความเปน Exclusive และ

บางครั้งเห็นวา การเปนสมาชิกคลับเปนการบอกสถานะทางสังคม หรือ อาจจะเปนเพราะสิ่งอํานวย

ความสะดวก หรือ สันทนาการ ดังนั้นอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยที่ มี

ความสําคัญตอการปรับปรุงความสามารถของธุรกิจใหดี ข้ึน หากธุรกิจสามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม จะนําไปสูความไดเปรียบท่ีเหนือกวาคูแขงขันและชวย

สงเสริมใหเกิดความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ยั่งยืน Merkel, J., Jackson, P. & 

Pick, D. (2010) และ C. Padmavathy et al. (2012) ซึ่งเทคโนโลยีมุงเนนการตลาดถือเปนหัวใจสําคัญ

ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 5.2.2 การจัดการองคความรูเพื่อองคกร (KMFO) มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา เปนศูนยกลาง

ทางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) แตไมมีอิทธิพลสงผลทางออมกับผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 แตสงผลทางตรงกับการประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคกร ในการสงผลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ แสดงวา 

เม่ือธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งหมายความวา การบริหารทรัพยากรมนุษยและความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางสภาพแวดลอมในองคกรที่เอื้อตอการสงเสริมและการสรางความรู

รวมกันและการใชงาน องคกร ใฝหา การสรางความรู และนวัตกรรมที่ได เพื่อประโยชนตอองคกร 

ซึ่งสอดคลองกับ Ikujiro Nonaka (1991) ซึ่งกลาวไววา การจัดการองคความรู เกิดจากการปลูกฝง 

คานิยม และพฤติกรรม ท่ีชวยใหคนในองคกร ใชสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูและคิดคน เพื่อประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาองคการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสามารถของพนักงานในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสงเสริม สนับสนุน ตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา โครงสรางพื้นฐานทางสังคม สถานภาพ บทบาท 

บรรทัดฐาน ทักษะและความรูตางๆ ท้ังนี้  เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรหรือธุรกิจมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมศีักยภาพที่ดีขึ้น Chen & Ching (2002) สอดคลอง

กับ Coltman et al. (2010) ที่กลาววา โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  

2 สวน คือ ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ซึ่งองคกรจะมีการบริหารทรัพยากรมนุษย

ควบคู กับความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผลกระทบตอความสามารถ 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ คือ ความสามารถในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจที่ดี 

มีประสิทธิภาพ จึงหมายความวา ถาธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีการจัดการความรูของพนักงาน  

การจัดการทรัพยากรมนุษยและโครงสรางพื้นฐานสังคม ที่มีคุณภาพที่ดีและเหนือกวาคูแขงขัน 

ยอมสงผลและนํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน เชน มีการคัดสรรคนที่มีความรูในการทํางาน 

พรอมมีการสงเสริมอบรมใหพนักงานไดรับความรูอยางสมํ่าเสมอใหทันกับเหตุการณและทันสมัย
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อยูตลอดเวลา อาจสงเสริมอบรมเพื่อเสริมความรูของพนักงานดานเทคโนโลยี โปรแกรมตางๆ  

ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา เพื่อทราบถึงความตองการในตัวลูกคา และชวย 

ตอยอดในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมได ซึ่งการจัดการความรูถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการลูกคา

เชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม 

 5.2.3 กลยุทธการมุงเนนลูกคา (SFCF) มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา เปนศูนยกลางทางธุรกิจ

ในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) แตไมมีอิทธิพลสงผลทางออมกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 แตสงผลทางตรงกับการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 

ในการสงผลทางตรงตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ แสดงวา เม่ือธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม ซึ่งหมายความวา กลยุทธการสงเสริมการตลาด และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

ที่มีคุณภาพที่ดีและเหนือกวาคูแขงขัน ยอมสงผลและนํามาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน  

การเก็บรวบรวม ความตองการความจําเปน ความคาดหวัง และความชอบของลูกคาและตลาด  

การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการมุงเนนลูกคา การมุงเนนคูแขงขัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ตามความตองการของลูกคา สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ความภักดี การรักษาลูกคาไว  

ตลอดจนนําไปสูการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ตลอดจนความยั่งยืน 

ขององคกร Deshpande & Webster (1989) ซึ่งการมุงเนนการตลาด ถือเปนอีกหน่ึงหัวใจสําคัญ 

ของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยจากการทบทวนวรรณกรรม 

ที่ผานมา พบวา การมุงเนนการตลาด ถือเปนทิศทางการตลาดที่พบมากที่สุด สําหรับการตลาด

สมัยใหม  โดยเ ก่ียวของกับการคนหาภาพรวม การตลาด ของคูแขงขัน และผลกระ ทบ 

ตอสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งองคกรจะตองมีการ

กําหนดเปาหมายรวมกันท่ีชัดเจนและทําใหถึงจุดมุงหมายตามเปาหมาย ซึ่งสําหรับองคกร 

ยังสามารถชวยทําใหธุรกิจหลายธุรกิจ ไมวาจะเปน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจสถานการศึกษา ธุรกิจ

จําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ธุรกิจการซื้อขายชองทางอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจ

ประกันภัย ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการ ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานที่ดี  

เปนตน ตัวอยาง เชน งานวิจัยของ T. Ramayah et al. (2011) เปนตน กลยุทธการมุงเนนการตลาด 

หรือ กลยุทธการมุงเนนลูกคา เปนแหลงของความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ Morgan et al 

(2009) และมีผลกระทบตอการปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ โดยการมุงเนนการตลาด

เปนแนวคิดที่มีแนวทางในการมุงเนนการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 

เปนหลัก ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญ ในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ซึ่งสามารถทําใหลูกคา 

มีความพึงพอใจสูงสุด และนําไปสูการมีผลการดําเนินงานของธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น Jaworski & 

Kohli (1993), Deshpande & Webster (1989), Wu. (2003) และ Silvia Martelo Landroguez et al. (2011) 
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 5.2.4 ลูกคาเปนศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ (CCBR) มีอิทธิพลทางตรง 

ตอการประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 แตสงผลทางตรงกับ

การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร แสดงวา เมื่อธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งหมายความวา 

ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจที่ดีและระบบสารสนเทศในการสรางความสัมพันธ 

Yonggui Wang & Hui Feng (2012) กลาววา การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เปนการมุงเนน

ความสัมพันธกับลูกคาที่นาสนใจที่สุด โดยความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เกิดจาก

การจัดการลูกคากลุมเปาหมาย การดูแลรักษาความสัมพันธ โดยไดประโยชนจากความสัมพันธ

ดังกลาว เชน การปฏิสัมพันธรวมกันระหวาง องคกรกับลูกคา และการยกระดับความสัมพันธลูกคา 

ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) ความสามารถในการจัดการปฏิสัมพันธลูกคา Day & Van 

den Bulte. (2002) 2) การยกระดับความสัมพันธลูกคา Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel 

D. Cox and Scott McLeod (2014) 3) ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพื่อใหลูกคา

กลับมาใชบริการ Day & Van den Bulte. (2002)ซึ่งสอดคลองกับ H.Y. Lam et al. (2014) ไดกลาว

ไวในเรื่องของการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง คือ การกําหนด การดึงดูดความสนใจลูกคา เพื่อลูกคา

เกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการ ทางองคกรตองทราบถึงความตองการของลูกคา เพื่อสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตอง 

 5.2.5 การประเมินผลการดําเนินงาน (EVLT) โดยองคประกอบของการประเมินผล 

การดําเนินงาน ประกอบดวย การประเมินผลทางดานการเงินและการตลาดและการประเมินผล

ทางดานสิ่งแวดลอม อาศัยกลยุทธ จริยธรรม คานิยม และวัฒนธรรม ซึ่งจะตองมีระบบตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินการ การบริการหลังการขาย ซึ่งธุรกิจจะไดเปรียบคูแขงก็ตอเมื่อลูกคา 

เกิดความพึงพอใจ นําสูผลของการดําเนินงานที่ดี ซึ่งความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ถือเปนอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของผลการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยธุรกิจสวนใหญ 

มีการวัดผลการดําเนินงาน 3 มิติ คือ มิติการวดัผลการดําเนินงานทางดานการตลาด มิติการวดัผลการ

ดําเนินงานทางดานการเงิน และมิติการวัดผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน งานวิจัย

ของ Day & Van den Bulte. (2002), Kim et al., (2003), Bas¸ar O¨ ztays et al. (2011), Paul Harrigan 

et al. (2012) จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแนวคิดการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ พบวา ที่ผานมานั้นธุรกิจสวนใหญนิยมใชการวัดผลการดําเนินงาน ทั้งหมด  

3 แบบ คือ การวัดผลทางการเงิน การวัดผลทางการตลาด และการวัดผลทางดานสิ่งแวดลอม  

เปนตัววัดผลความสําเร็จของการนําแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เชน การวัดผลทาง

การเงิน ดวยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ เชน ผลตอบแทนจากการลงทุนและ

ความสามารถในการทํากําไรจากลูกคาแตละราย ในสวนการวัดผลทางการตลาดโดยดูจากลูกคา 

เนนเรื่องการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่

ผูบริหารตองดําเนินการวัดผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับปจจัย
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เวลา คุณภาพการใหบริการ Bas¸ar O¨ ztays¸i et al. (2011) , Mohammad Ali Shafia et al. (2011), 

Majidul Islam et al. (2012), Abdul alem Mohammad et al. (2013), Christos Sarmaniotis et al. (2013) 

สอดคลองกับ Kim et al. (2003) 

 

5.3 ขอจํากดัของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

 5.3.1 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ซึ่งอยูในชวงระหวางป 2557-2558 ซึ่งเปนเวลาที่ประเทศไทยจะตอง

เผชิญวิกฤตกับสถานการณความไมสงบเรียบรอยทางการเมือง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและภาวะ

วิกฤตภัยธรรมชาติที่มีความผันผวน เชน การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ความแหงแลง ซึ่งสงผล 

ตอธุรกิจคาปลีกและคาสงในประเทศไทย ที่สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก  

ทําใหสงผลตอรายไดโดยรวมตอภาคธุรกิจคาปลีกและคาสง ซึ่งรัฐบาลจึงตองสรางนโยบาย 

แผนการตลาดและยุทธศาสตรประเทศ สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ 

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ในประเทศไทย ใหเตบิโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ใหเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง และกิจการคาปลีก เพื่อโครงสราง

เศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม: ISMED ฉบับที่  3 พ. ศ.  2555-2559) ตลอดจนความไม ม่ันใจในความปลอดภัย  

ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ียอมสงผลกระทบตอความสัมพันธรวมกันระหวางความสามารถในการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ผูที่จะทําการวิจัยและ 

นําผลการวจิัยไปประยุกตใชตองคํานึงถึงขอจํากัดดังกลาว 

 5.3.2 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวของจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ซึ่งจากทบทวนวรรณกรรม 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนนการทบทวนวรรณกรรมตางประเทศเปนหลัก เพื่อท่ีจะทําให

ไดรับองคความรู ข้ันพื้นฐานในการทําการวิจัย และนํามาใชในการพัฒนากรอบแนวความคิด 

การวิจัย เพื่อนํามาใชในการศึกษาถึง การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม โดยผูที่จะนําผลของการวิจัยไปทําการประยุกตใชตองคํานึงถึงขอจํากัดดังกลาว 

 5.3.3 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  ซึ่งประกอบดวย Hypermarket, Supermarket และ 

Department Store ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกที่มีการแขงขันสูงสุดและมีระบบสมาชิก (Membership) 

(สมาคมคาปลีกไทย) จํานวน 6 แหงประกอบดวย Tesco Lotus, Big C, Tops Supermarket, Central 

Department Store, The Mall และ Home Fresh Mart โดยเก็บขอมูลจากสมาชิกของธุรกิจคาปลีก
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สมัยใหม ซึ่งเปนกลุมที่มีสวนไดเสียและเปนบุคคลที่รับรูถึงรายละเอียดตางๆ ของขอมูล เพื่อเปน

ประโยชนตอธุรกิจและเปนสมาชิกของกลุมธุรกิจคาปลีก จึงถือวาเปนกลุมบุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ในการใหขอมูล 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

 การนําขอเสนอแนะในสวนนี้ ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะจากการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ขอเสนอแนะดานการบริหารและการจัดการ การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สําหรับการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย 

ครั้งตอไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 5.4.1 ขอเสนอแนะดานการบริหารและการจัดการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่อง การ พัฒนารูปแบบการจัดการลูกค า 

เชิ งสัมพันธภาพ พบวา  ยังไมมีก ารศึกษา เ ก่ียว กับ การพัฒนารูปแบบการจัดการ ลูกค า 

เชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมยัใหม สวนใหญจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเก่ียวกับวิธี

ในการสรางความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพในธุรกิจบริการดวยรูปแบบตาง ๆ เชน 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจธนาคาร จําพวกบัตรเครดิต ธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนการ

นําไปสูผลการดําเนินงานทางการเงินของธุรกิจ คือ กําไรนั่นเอง และเปนการสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันทางการตลาด ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา ปจจัยนําเขา ไดแก เทคโนโลยีมุงเนน

การตลาด การจัดองคความรูเพื่อองคกรและกลยุทธการมุงเนนลูกคา ซึ่งสงผลทางตรงตอลูกคา 

เปนศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ผลจากการวิจัยสามารถ

นําไปใชทางดานการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

 1) เทคโนโลยีมุงเนนการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา เปนศูนยกลางธุรกิจในการ

สรางเชิงสัมพันธภาพและสงผลทางตรงกับการประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 เพื่อใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ที่ดีขึ้น โดยองคประกอบของเทคโนโลยีมุงเนนการตลาด จะประกอบดวย 2 สวนไดแก ความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

ผูบริหารซึ่งมีหนาที่ในการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ควรใหความสําคัญกับปจจัยนําเขา 

ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในการพัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยการ

สนับสนุนใหพนักงานในองคกรไดมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคูกับโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการลงทุนในเรื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เก่ียวกับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ที่มีศักยภาพในการเก็บรวบรวมฐานขอมูล

ลูกคา ใหทราบถึงพฤติกรรมความเปนอยู วิถีชีวติ เชน ความตองการ การใชจาย การสงเสริมการขาย
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ในแตละรายบุคคล เพื่อใหเปนประโยชนในการแขงขันทางธุรกิจ นํามาซึ่งผลการดําเนินงาน 

ขององคกร น่ันคือ กําไร เพราะการรวบรวมและจัดการขอมูลลูกคาไดทันที จะชวยใหเอื้ออํานวย 

ตอการบริหารและการจัดการขอมูลจากฐานขอมูลลูกคา ถือเปนหัวใจหลักสําคัญใหญในการเริ่ม 

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มุงเนนไปที่ลูกคาเปนสําคัญ 

 นอกจากนี้  ผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญและ ตระหนักถึงควา มรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกัน เพื่อการสงเสริมใหพนักงานมีทักษะความรูความสามารถ 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล การประเมินผล และการ

ประมวลผลขอมูลลูกคา ซึ่งจะชวยเพิ่มเสริมศักยภาพ เพื่อที่จะทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมแหงนั้น

เติบโต รวมถึงความเขาใจในการตอบสนองความตองการของลูกคาแตละราย เกิดความจงรักภักดี

ในสินคา บริการ และเพื่อการขายตอยอด ตอเนื่อง เพื่อใหการขายไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) การจัดองคความความรูเพื่อองคกรมีผลทางตรงตอลูกคาเปนศูนยกลางธุรกิจ 

ในการสรางเชิงสัมพนัธภาพและสงผลทางตรงกับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

 เพื่อใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่ดี 

และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งองคประกอบของการจัดองคความรูเพื่อองคกร จะประกอบดวย 2 สวน 

ไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษยและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหาร 

จะมีหนาที่ในการบริหารงานและการจัดการทางธุรกิจ ควรใหความสําคัญกับปจจัยนํา เขา 

ในดานการจัดการความรู เพื่อใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม การนําการจัดองคความความรู เขามาเปน

องคประกอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการยกระดับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

โดยผูบริหารควรมีการกําหนดนโยบายและแผนงานท่ีใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ควบคูกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะคนถือเปนหัวใจสําคัญขององคกร 

โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่มีการแขงขันสูงและการเจริญเติบโตอยางมาก การบริหารคนยิ่งเปน

สวนสําคัญในการขับเคล่ือนขององคกร ทรัพยากรมนุษยก็เปรียบเสมือนเปนทรัพยากรขององคกร 

เปนสวนสงเสริมสนับสนุนใหองคกรเจริญเติบโตกาวหนา นํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขององคกร ซึ่งถือเปนปจจัยที่ทําใหลูกคาเลือกใชบริการในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและมีสวนสําคัญ

ตอการดงึดูดลูกคาใหม กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เพราะเมื่อไรถาทรัพยากรมนุษย

ขององคกรทราบถึงความตองการและสามารถตอบสนองความตองการ สรางความพึงพอใจ 

ของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสงผลดีตอองคหรือธุรกิจ ดังนั้น ผูบริหารควรมีการสงเสริม

ใหบุคลากรและพนักงานในองคกร มีการฝกอบรม หรือสงบุคลากรและพนักงานในองคกร  

เขารับการฝกอบรมเพิ่มทักษะความรู และในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริการ การจัดการลูกคา 

รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหมีสวนรวมเชิงกลยุทธ แผนงานทางดาน

การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
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 3) กลยุทธการมุงเนนลูกคา มีอิทธิพลทางตรงตอลูกคา เปนศูนยกลางธุรกิจในการ

สรางเชิงสัมพันธภาพและสงผลทางตรงกับผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

เพื่อใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ที่ดีขึ้น ผูบริหารจะมีหนาที่โดยใหความสําคัญกับกลยุทธดานการมุงเนนลูกคา เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการยกระดับความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพใหมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึน  

โดยองคกรจะนํามาใชในการสรางความผูกพันระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งองคประกอบของกลยุทธ

การมุงเนนลูกคา จะประกอบดวย 2 สวน คือ กลยุทธการสงเสริมการตลาดและการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยผูบริหารควรมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับกลยุทธการตลาด การแขงขัน 

คูแขงขัน สภาพตลาด โดยสงเสริมใหทุกแผนก ทุกฝายภายในองคกรแบงปนขอมูล ตลอดจนการใช

ทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหมีการสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารของลูกคา ตลอดจนขอมูลคูแขงขัน 

ภายในองคกร โดยเนนการใหบริการลูกคาเปนสําคัญ เพื่อสรางการบริหารที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งสําคัญ

ที่ขาดไมไดสําหรับกลยุทธการมุงเนนลูกคา คือ การรับฟงความคิดเห็นลูกคา การประเมินความ 

พึงพอใจ ตลอดจนความผูกพันและการวิเคราะห การใชขอมูลลูกคา โดยใชขอมูลสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมขอมูลลูกคาในแตละกลุม 

 4) ลูกคาเปนศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ มีอิทธิพลทางตรงตอการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

เพื่อใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร

มีหนาที่ในการจัดการธุรกิจ โดยมองลูกคาเปนศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ  

ซึ่งองคประกอบของลูกคาเปนศูนยกลางธุรกิจในการสรางเชิงสัมพันธภาพ จะประกอบดวย 3 สวน 

คือ ลูกคาเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจที่ดี และระบบสารสนเทศในการสราง

ความสัมพันธ ผูบริหารควรใหความสําคัญลูกคาเปนศูนยกลาง เพราะลูกคาถือเปนความอยูรอด 

ที่ยั่งยื่นขององคกร การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนจะชวยตอบโจทยกลยุทธ  ที่ เขา ถึง

กลุมเปาหมาย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการยกระดับผลการดําเนินงานของธุรกิจ ผูบริหารควรมีการ

จัดรูปแบบการดําเนินงานทางธุรกิจใหมีโครงสรางสอดคลองเปนหนึ่งเดียว กําหนดกลยุทธ  

พรอมการติดตอสื่อสารภายในองคกร และขอมูลขาวสารที่ชัดเจน เสริมดวยสนับสนุนการอบรม

เพิ่มทักษะการเรียนรูควบคูกับการลงทุนในทรัพยากรที่ชวยสงเสริมและสนับสนุน เชน โปรแกรม

ในการจัดการระบบขอมูลลูกคา เพื่อทราบความตองการของลูกคาแตละรายบุคคล ซึ่งสิ่งตางๆ 

เหลานี้เปนสวนสําคัญอยางมากในการดําเนินธุรกิจ ยิ่งถาองคกรทราบรายละเอียดเก่ียวกับลูกคา 

มากเทาไร ยิ่งเปนประโยชนตอองคกรอยางมาก เพราะนั่นหมายความวาลูกคาจะเกิดความ

ประทับใจ กลับมาใชบริการ บอกตอ ดังนั้น เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพและเปนพื้นฐานของความยั่งยืนในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ของธุรกิจ 
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 5) การประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งองคประกอบ ของการประเมินผลการดําเนินงาน

จะประกอบดวย 2 สวน คือ การประเมินผลทางดานการเงินและการตลาด การประเมินผลทาง 

ดานสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยขั้นตอนการวางแผน 

การดําเนินงานนั้น จําเปนอยางมากที่จะวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน

องคกร เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรที่วางไว ซึ่งเปนผลของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งประสิทธิผล คือ กําไร 

 5.4.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งตอไป 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการวิจัย 

ครั้งตอไป ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การวิจัยในครั้งตอไป ควรนําการพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ

ของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่ไดมาใชในการศึกษากับธุรกิจคาปลีกประเภทอื่น หรือบริการอื่นๆ  

ในบริบทของประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ เพื่อทําการตรวจสอบโมเดลวา มีความสอดคลอง 

กับขอมูลเชิงประจักษตอไป 

 2) การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบดานอื่นๆ ที่สงผล 

ตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เชน การเรียนรูขององคกร ทิศทางการสงออก 

การสื่อสารองคกร การจัดองคกร เปนตน 

 3) การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สนทนากลุม (Focus Group) กับผูบริหารธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เพื่อศึกษาและคนหาการพัฒนา

รูปแบบใหมๆ ที่ผูบริหารธุรกิจคาปลีกสมัยใหมควรใหความสําคัญในการพัฒนาเพิ่มเติม และใช

เปนเครื่องมือในการยกระดับการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

 4) การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจ

คาปลีกสมัยใหม ซึ่งแบงเปน 7 ประเภท เพื่อตรวจสอบระดับของความสามารถการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพ ที่แตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลตอระดับความสามารถของการจัดการลูกคา 

เชิงสัมพันธภาพที่แตกตางกัน 

 5) การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมของการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่เก่ียวของกับรูปแบบธุรกิจสมัยใหมดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจ 

คาปลีกสมัยใหม เชน Lazada และ Zalora 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําชี้แจง 
 
1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 : รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
 ตอนที่ 3 : การรับรูเทคโนโลยี 
 ตอนที่ 4 : การรับรูการจัดการความรู 
 ตอนที่ 5 : การรับรูการมุงเนนการตลาด 
 ตอนที่ 6 : การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ☐ ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ 

1) ☐ชาย    2) ☐หญิง 

2. อายุ 

1) ☐ > 20 ป  2) ☐ 21-30 ป 

3) ☐ 31-40 ป  4) ☐ 41-50 ป 

5) ☐ 51-60 ป  6) ☐ 61 ปขึ้นไป 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใชในการศึกษา 

ความคิดเห็นของทานในแบบสอบถามน้ีไมมีผลใดๆ ตอการดําเนินงานของทาน 
ในองคกรหรือหนวยงานที่ทานสังกัด 

โดยขอมูลทั้งหมดจัดเก็บเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
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3. ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาหรือที่จบการศึกษา 

1) ☐ ปริญญาตรี/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ เทียบเทาปริญญาตรี 

2) ☐ ปริญญาโท/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาโท 

3) ☐ ปริญญาเอก/วุฒทิางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาเอก 

4) ☐ อื่น (โปรดระบุ) ............................................ 

4. ประสบการณในการทํางาน 

1) ☐ ไมเกิน 5 ป 2) ☐ 6-10 ป 

3) ☐ 11-15 ป  4) ☐ 16 ปขึ้นไป 

5. รูจัก / เปนสมาชิกร านคาปลีกสมัยใหม  เชน  Lotus , Big C , Central , The Mall , Tops และ  
โฮมเฟรชมารท มากี่ป 

1) ☐ นอยกวา 1 ป 

2) ☐1 ป  3) ☐ 2 ป   4) ☐ 3 ป 

5) ☐ 4 ป  6) ☐ 5 ป  7) ☐ มากกวา 5 ป 
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ตอนท่ี 2 การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4  หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซีซุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคาเปนศูนยกลาง           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ คํานึงถึงลูกคา
เปนหลัก 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการใหมๆ อยูเสมอ 

          

3)  ท า น คิด ว า ร า น ค า ป ลี ก แ ห ง นี้ มี ก า รบริ ก า ร ที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาสมาชิกหลายระดับ 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกแหงนี้มีการคัดสรรลูกคาที่ให
กําไรสูงสุด โดยดูจากยอดการส่ังซื้อสินคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกใหความสําคัญลูกคาเทากัน 
ทุกคน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลของลูกคา 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ความสมัพันธกับลูกคา โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการดูแลเอา
ใจใสในความแตกตางของลูกคาแตละราย 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี สามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา 

          

ข. รูปแบบธรุกิจ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มคีวามสามารถ
ในการแขงขัน ในการดําเนินธุรกิจเหนือคูแขงขัน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการจัด
กิจกรรมการตลาด เชน การลดแลกแจกแถมไดดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดหา
สินคาและบริการตรงกับความตองการของทาน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช 
ก ล ยุทธ ลูก ค า สัมพัน ธ  เ พื่ อ รักษ าค วาม สัม พั น ธ 
ระยะยาว 

          



352 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข. รูปแบบธรุกิจ           
5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการบริหาร
การจัดการท่ีดี เชน คุณภาพในการบริการลูกคา 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลตอบแทน
ที่ดี การลงทุนในการผลิตสินคา และบริการไดอยาง 
นาพอใจ 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีสินคาและ
บริการท่ีทานพอใจ 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
เพื่อธุรกิจขายสง หรอืกิจการขานสินคา เพื่อขายตอ 

          

10) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสราง
ความสัมพันธอันดีระยะยาวนานอยางตอเนื่อง เพื่อผล
กําไรในระยะยาว 

          

11) ทานคิดวาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธถือเปนกล
ยุทธหลักท่ีสําคัญท่ีทําใหรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ 
ประสบความสําเร็จ 

          

ค. สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดเก็บ
รวบรวมฐานขอมูลของลูกคา 

          

2)  ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศลูกคา โดยแยกประเภทลูกคา เชน ลูกคา
บุคคล ลูกคาธุรกิจ ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 

          

3) ทานคิดวาผลสําเร็จการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
ของรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ขึ้นอยูกับการแบงปน
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ระหวางแผนกแตละแผนก 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ใชระบบ
สารสนเทศ เพื่อติดตอกับลูกคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศในการจัดการขอมลูเกี่ยวกับลูกคา 
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ตอนท่ี 3 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเหน็ท่ีทานมีตอการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ในการดูแลลูกคา 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมท่ีผานกระบวนการตางๆ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตอลูกคา 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ที่เกิดจากรวบรวมขอมูล
ใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยี เชื่อมโยงตอกัน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ประสบ
ความสําเร็จ จากการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด เพราะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

          

ข. การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
อยางเพยีงพอ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Microsoft word, 
Microsoft Excel อยางเหมาะสม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีประสบความสําเร็จเกิดจากการ
มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
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ตอนท่ี 4 การรับรูการจัดการความรู 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นท่ีทานมีตอการรับรูการจัดการความรูของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การจัดการความรูของพนักงาน           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี พนักงานมี
ความรูในองคกรท่ีเปนพ้ืนฐาน เชน การใชงาน การ
สรางความรู เพื่อเปนประโยชนตอองคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสงเสริม 
การสรางความรูรวมกันในสนิคาและบริการ 

          

ข. การจัดการทรัพยากรมนุษย           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ สงเสริมให
พนักงานมีคุณภาพ เพ่ือเปนทรัพยากรขององคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้มีการจัดการ
ความรูควบคูกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีระบบงาน
ในการแขงขัน ความรูตางๆขาวสาร ในการสราง
ความสมัพันธกับลูกคา และคูแขงขัน 

          

ค. โครงสรางพื้นฐานทางสังคม           
1) ท านคิด ว าร านค า ปลีก สมัยใ หมแ หง นี้  มีก าร
สนับสนุนใ หบุค ลากรมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคามากกวาใช
คน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ พนักงานมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดี 
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ตอนท่ี 5 การรับรูการมุงเนนการตลาด 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูการมุงเนนการตลาด
ของรานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคา           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ใชกลยุทธใน
การตอบสนองความตองการลูกคาใหเหนือความ
คาดหวังของลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ จัดกิจกรรม
การตลาด เชน ลดแลก แจก แถม โดยการมุงเนนลุกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกใหมแหงนี้ มีการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดไดดีกวาคูแขง 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีแนวทางใน
การตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

ข. กลยุทธการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมยัใหมแหงนี้ มกีารวิเคราะห
การแขงขันทางการตลาดตอบสนองพฤติกรรมลูกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสราง
ความพึงพอใจลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ทําใหลูกคา
จดจําในตราสินคาไดดีกวาคูแขง 

          

ค. การปฏบิัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการกําหนด
กลยุทธการตลาด อยางมีประสิทธิภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การดําเนินงานอยางมีประสทิธิภาพ 

          

3 )  ท าน คิดว าร านคาปลีกสมัยใหมแห ง นี้  มีการ
ตอบสนองความตองการลูกคา อยางมีประสทิธิภาพ 
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ตอนท่ี 6 การรับรูผลของการดําเนินงานขององคกร 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ผลการดําเนินงานทางดานการเงนิ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินท่ีดีขึ้นจากการทําการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขันในธุรกิจรานคาปลีก
สมยัใหม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

          

ข. ผลการดาํเนินงานทางดานการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
เหนือคูแขงขัน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
อยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
หางเทสโก โลตัส หางบิ๊กซซีุปเปอรมารเก็ต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ค. ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการใชการ
จัดการลูกค า เชิงสัมพันธภาพ เพื่อประโยช นตอ
สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขัน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางตอเนื่อง 

          

 
ผูวิจัยขอขอบคณุทานเปนอยางสูงที่ใหความกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
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คําชี้แจง 
 
1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 : รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
 ตอนที่ 3 : การรับรูเทคโนโลยี 
 ตอนที่ 4 : การรับรูการจัดการความรู 
 ตอนที่ 5 : การรับรูการมุงเนนการตลาด 
 ตอนที่ 6 : การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ☐ ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ 

1) ☐ชาย    2) ☐หญิง 

2. อายุ 

1) ☐ > 20 ป  2) ☐ 21-30 ป 

3) ☐ 31-40 ป  4) ☐ 41-50 ป 

5) ☐ 51-60 ป  6) ☐ 61 ปขึ้นไป 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใชในการศึกษา 

ความคิดเห็นของทานในแบบสอบถามน้ีไมมีผลใดๆ ตอการดําเนินงานของทาน 
ในองคกรหรือหนวยงานที่ทานสังกัด 

โดยขอมูลทั้งหมดจัดเก็บเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
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3. ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาหรือที่จบการศึกษา 

1) ☐ ปริญญาตรี/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ เทียบเทาปริญญาตรี 

2) ☐ ปริญญาโท/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาโท 

3) ☐ ปริญญาเอก/วุฒทิางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาเอก 

4) ☐ อื่น (โปรดระบุ) ............................................ 

4. ประสบการณในการทํางาน 

1) ☐ ไมเกิน 5 ป 2) ☐ 6-10 ป 

3) ☐ 11-15 ป  4) ☐ 16 ปขึ้นไป 

5. รูจัก / เปนสมาชิกร านคาปลีกสมัยใหม  เชน  Lotus , Big C , Central , The Mall , Tops และ  
โฮมเฟรชมารท มากี่ป 

1) ☐ นอยกวา 1 ป 

2) ☐1 ป  3) ☐ 2 ป   4) ☐ 3 ป 

5) ☐ 4 ป  6) ☐ 5 ป  7) ☐ มากกวา 5 ป 
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ตอนท่ี 2 การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4  หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคาเปนศูนยกลาง           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ คํานึงถึงลูกคา
เปนหลัก 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการใหมๆ อยูเสมอ 

          

3)  ท า น คิด ว า ร า น ค า ป ลี ก แ ห ง นี้ มี ก า รบริ ก า ร ที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาสมาชิกหลายระดับ 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกแหงนี้มีการคัดสรรลูกคาที่ให
กําไรสูงสุด โดยดูจากยอดการส่ังซื้อสินคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกใหความสําคัญลูกคาเทากัน 
ทุกคน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลของลูกคา 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ความสมัพันธกับลูกคา โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการดูแลเอา
ใจใสในความแตกตางของลูกคาแตละราย 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี สามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา 

          

ข. รูปแบบธรุกิจ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มคีวามสามารถ
ในการแขงขัน ในการดําเนินธุรกิจเหนือคูแขงขัน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการจัด
กิจกรรมการตลาด เชน การลดแลกแจกแถมไดดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดหา
สินคาและบริการตรงกับความตองการของทาน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช 
ก ล ยุทธ ลูก ค า สัมพัน ธ  เ พื่ อ รักษ าค วาม สัม พั น ธ 
ระยะยาว 
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รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข. รูปแบบธรุกิจ           
5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการบริหาร
การจัดการท่ีดี เชน คุณภาพในการบริการลูกคา 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลตอบแทน
ที่ดี การลงทุนในการผลิตสินคา และบริการไดอยาง 
นาพอใจ 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีสินคาและ
บริการท่ีทานพอใจ 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
เพื่อธุรกิจขายสง หรอืกิจการขานสินคา เพื่อขายตอ 

          

10) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสราง
ความสัมพันธอันดีระยะยาวนานอยางตอเนื่อง เพื่อผล
กําไรในระยะยาว 

          

11) ทานคิดวาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธถือเปนกล
ยุทธหลักท่ีสําคัญท่ีทําใหรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ 
ประสบความสําเร็จ 

          

ค. สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดเก็บ
รวบรวมฐานขอมูลของลูกคา 

          

2)  ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศลูกคา โดยแยกประเภทลูกคา เชน ลูกคา
บุคคล ลูกคาธุรกิจ ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 

          

3) ทานคิดวาผลสําเร็จการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
ของรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ขึ้นอยูกับการแบงปน
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ระหวางแผนกแตละแผนก 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ใชระบบ
สารสนเทศ เพื่อติดตอกับลูกคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศในการจัดการขอมลูเกี่ยวกับลูกคา 
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ตอนท่ี 3 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเหน็ท่ีทานมีตอการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ในการดูแลลูกคา 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมท่ีผานกระบวนการตางๆ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตอลูกคา 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ที่เกิดจากรวบรวมขอมูล
ใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยี เชื่อมโยงตอกัน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ประสบ
ความสําเร็จ จากการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด เพราะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

          

ข. การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
อยางเพยีงพอ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Microsoft word, 
Microsoft Excel อยางเหมาะสม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีประสบความสําเร็จเกิดจากการ
มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
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ตอนท่ี 4 การรับรูการจัดการความรู 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นท่ีทานมีตอการรับรูการจัดการความรูของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การจัดการความรูของพนักงาน           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี พนักงานมี
ความรูในองคกรท่ีเปนพ้ืนฐาน เชน การใชงาน การ
สรางความรู เพื่อเปนประโยชนตอองคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสงเสริม 
การสรางความรูรวมกันในสนิคาและบริการ 

          

ข. การจัดการทรัพยากรมนุษย           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ สงเสริมให
พนักงานมีคุณภาพ เพ่ือเปนทรัพยากรขององคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้มีการจัดการ
ความรูควบคูกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีระบบงาน
ในการแขงขัน ความรูตางๆขาวสาร ในการสราง
ความสมัพันธกับลูกคา และคูแขงขัน 

          

ค. โครงสรางพื้นฐานทางสงัคม           
1) ท านคิด ว าร านค า ปลีก สมัยใ หมแ หง นี้  มีก าร
สนับสนุนใ หบุค ลากรมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคามากกวาใช
คน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ พนักงานมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดี 
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ตอนท่ี 5 การรับรูการมุงเนนการตลาด 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูการมุงเนนการตลาด
ของรานคาปลีกสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคา           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ใชกลยุทธใน
การตอบสนองความตองการลูกคาใหเหนือความ
คาดหวังของลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ จัดกิจกรรม
การตลาด เชน ลดแลก แจก แถม โดยการมุงเนนลุกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกใหมแหงนี้ มีการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดไดดีกวาคูแขง 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีแนวทางใน
การตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

ข. กลยุทธการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการวิเคราะห
การแขงขันทางการตลาดตอบสนองพฤติกรรมลูกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสราง
ความพึงพอใจลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ทําใหลูกคา
จดจําในตราสินคาไดดีกวาคูแขง 

          

ค. การปฏบิัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการกําหนด
กลยุทธการตลาด อยางมีประสิทธิภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การดําเนินงานอยางมีประสทิธิภาพ 

          

3 )  ท าน คิดว าร านคาปลีกสมัยใหมแห ง นี้  มีการ
ตอบสนองความตองการลูกคา อยางมีประสทิธิภาพ 
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ตอนท่ี 6 การรับรูผลของการดําเนินงานขององคกร 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ผลการดําเนินงานทางดานการเงนิ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินท่ีดีขึ้นจากการทําการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขันในธุรกิจรานคาปลีก
สมยัใหม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

          

ข. ผลการดาํเนินงานทางดานการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
เหนือคูแขงขัน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
อยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Central The Mall 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ค. ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการใชการ
จัดการลูกค า เชิงสัมพันธภาพ เพื่อประโยช นตอ
สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขัน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางตอเนื่อง 

          

 
ผูวิจัยขอขอบคณุทานเปนอยางสูงที่ใหความกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
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คําชี้แจง 
 
1. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 : รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
 ตอนที่ 3 : การรับรูเทคโนโลยี 
 ตอนที่ 4 : การรับรูการจัดการความรู 
 ตอนที่ 5 : การรับรูการมุงเนนการตลาด 
 ตอนที่ 6 : การรับรูผลการดําเนินงานขององคกร 

 
ตอนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดกรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ☐ ที่ตรงกับขอมูลของทาน 
1. เพศ 

1) ☐ชาย    2) ☐หญิง 

2. อายุ 

1) ☐ > 20 ป  2) ☐ 21-30 ป 

3) ☐ 31-40 ป  4) ☐ 41-50 ป 

5) ☐ 51-60 ป  6) ☐ 61 ปขึ้นไป 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใชในการศึกษา 

ความคิดเห็นของทานในแบบสอบถามน้ีไมมีผลใดๆ ตอการดําเนินงานของทาน 
ในองคกรหรือหนวยงานที่ทานสังกัด 

โดยขอมูลทั้งหมดจัดเก็บเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทานั้น 
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3. ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาหรือที่จบการศึกษา 

1) ☐ ปริญญาตรี/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ เทียบเทาปริญญาตรี 

2) ☐ ปริญญาโท/วุฒิทางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาโท 

3) ☐ ปริญญาเอก/วุฒทิางทหาร /ตํารวจ / เทียบเทาปริญญาเอก 

4) ☐ อื่น (โปรดระบุ) ............................................ 

4. ประสบการณในการทํางาน 

1) ☐ ไมเกิน 5 ป 2) ☐ 6-10 ป 

3) ☐ 11-15 ป  4) ☐ 16 ปขึ้นไป 

5. รูจัก / เปนสมาชิกร านคาปลีกสมัยใหม  เชน  Lotus , Big C , Central , The Mall , Tops และ  
โฮมเฟรชมารท มากี่ป 

1) ☐ นอยกวา 1 ป 

2) ☐1 ป  3) ☐ 2 ป   4) ☐ 3 ป 

5) ☐ 4 ป  6) ☐ 5 ป  7) ☐ มากกวา 5 ป 
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ตอนท่ี 2 การรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4  หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคาเปนศูนยกลาง           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ คํานึงถึงลูกคา
เปนหลัก 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการใหมๆ อยูเสมอ 

          

3)  ท า น คิด ว า ร า น ค า ป ลี ก แ ห ง นี้ มี ก า รบริ ก า ร ที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาสมาชิกหลายระดับ 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกแหงนี้มีการคัดสรรลูกคาที่ให
กําไรสูงสุด โดยดูจากยอดการส่ังซื้อสินคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกใหความสําคัญลูกคาเทากัน 
ทุกคน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลของลูกคา 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ความสมัพันธกับลูกคา โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการดูแลเอา
ใจใสในความแตกตางของลูกคาแตละราย 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี สามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา 

          

ข. รูปแบบธรุกิจ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มคีวามสามารถ
ในการแขงขัน ในการดําเนินธุรกิจเหนือคูแขงขัน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการจัด
กิจกรรมการตลาด เชน การลดแลกแจกแถมไดดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดหา
สินคาและบริการตรงกับความตองการของทาน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช 
ก ล ยุทธ ลูก ค า สัมพัน ธ  เ พื่ อ รักษ าค วาม สัม พั น ธ 
ระยะยาว 
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รูปแบบการรับรูการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข. รูปแบบธรุกิจ           
5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการบริหาร
การจัดการท่ีดี เชน คุณภาพในการบริการลูกคา 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีผลตอบแทน
ที่ดี การลงทุนในการผลิตสินคา และบริการไดอยาง 
นาพอใจ 

          

7) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีสินคาและ
บริการท่ีทานพอใจ 

          

8) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการรักษา
ลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา 

          

9) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
เพื่อธุรกิจขายสง หรอืกิจการขานสินคา เพื่อขายตอ 

          

10) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการสราง
ความสัมพันธอันดีระยะยาวนานอยางตอเนื่อง เพื่อผล
กําไรในระยะยาว 

          

11) ทานคิดวาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธถือเปนกล
ยุทธหลักท่ีสําคัญท่ีทําใหรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ 
ประสบความสําเร็จ 

          

ค. สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีการจัดเก็บ
รวบรวมฐานขอมูลของลูกคา 

          

2)  ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศลูกคา โดยแยกประเภทลูกคา เชน ลูกคา
บุคคล ลูกคาธุรกิจ ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ 

          

3) ทานคิดวาผลสําเร็จการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
ของรานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ขึ้นอยูกับการแบงปน
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ระหวางแผนกแตละแผนก 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ใชระบบ
สารสนเทศ เพื่อติดตอกับลูกคา 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีระบบ
สารสนเทศในการจัดการขอมลูเกี่ยวกับลูกคา 
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ตอนท่ี 3 การรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย  5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเหน็ท่ีทานมีตอการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ในการดูแลลูกคา 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมท่ีผานกระบวนการตางๆ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีตอลูกคา 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ที่เกิดจากรวบรวมขอมูล
ใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

          

5) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยี เชื่อมโยงตอกัน 

          

6) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  ประสบ
ความสําเร็จ จากการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด เพราะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

          

ข. การรับรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
อุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
อยางเพยีงพอ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Microsoft word, 
Microsoft Excel อยางเหมาะสม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีประสบความสําเร็จเกิดจากการ
มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี 
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ตอนท่ี 4 การรับรูการจัดการความรู 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นท่ีทานมีตอการรับรูการจัดการความรูของ
รานคาปลีกสมัยใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การจัดการความรูของพนักงาน           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี พนักงานมี
ความรูในองคกรท่ีเปนพ้ืนฐาน เชน การใชงาน การ
สรางความรู เพื่อเปนประโยชนตอองคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสงเสริม 
การสรางความรูรวมกันในสนิคาและบริการ 

          

ข. การจัดการทรัพยากรมนุษย           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ สงเสริมให
พนักงานมีคุณภาพ เพ่ือเปนทรัพยากรขององคกร 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้มีการจัดการ
ความรูควบคูกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีระบบงาน
ในการแขงขัน ความรูตางๆขาวสาร ในการสราง
ความสมัพันธกับลูกคา และคูแขงขัน 

          

ค. โครงสรางพื้นฐานทางสงัคม           
1) ท านคิด ว าร านค า ปลีก สมัยใ หมแ หง นี้  มีก าร
สนับสนุนใ หบุค ลากรมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีการใช
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกคามากกวาใช
คน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ พนักงานมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดี 
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ตอนท่ี 5 การรับรูการมุงเนนการตลาด 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูการมุงเนนการตลาด
ของรานคาปลีกสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. การมุงเนนลกูคา           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ใชกลยุทธใน
การตอบสนองความตองการลูกคาใหเหนือความ
คาดหวังของลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ จัดกิจกรรม
การตลาด เชน ลดแลก แจก แถม โดยการมุงเนนลุกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกใหมแหงนี้ มีการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดไดดีกวาคูแขง 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีแนวทางใน
การตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

ข. กลยุทธการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมยัใหมแหงนี้ มีการวเิคราะห
การแขงขันทางการตลาดตอบสนองพฤติกรรมลูกคา
ไดดีกวาคูแขง 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการสราง
ความพึงพอใจลูกคาไดดีกวาคูแขง 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ ทําใหลูกคา
จดจําในตราสินคาไดดีกวาคูแขง 

          

ค. การปฏบิัติงาน การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการกําหนด
กลยุทธการตลาด อยางมีประสิทธิภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การดําเนินงานอยางมีประสทิธิภาพ 

          

3 )  ท าน คิดว าร านคาปลีกสมัยใหมแห ง นี้  มีการ
ตอบสนองความตองการลูกคา อยางมีประสทิธิภาพ 
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ตอนท่ี 6 การรับรูผลของการดําเนินงานขององคกร 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดย   5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด     4 หมายถึง เห็นดวยมาก    3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นดวยนอย             1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ก. ผลการดําเนินงานทางดานการเงนิ           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินท่ีดีขึ้นจากการทําการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขันในธุรกิจรานคาปลีก
สมยัใหม 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการเงินจากการทําการจัดการลูกคา
เชิงสัมพันธภาพอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

          

ข. ผลการดาํเนินงานทางดานการตลาด           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงน้ี มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
เหนือคูแขงขัน 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานการตลาด เชน เนนเรื่องการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และ การเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาด จากการทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
อยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นที่ทานมีตอการรับรูผลของการดําเนินงาน
ขององคกรของรานคาปลกีสมยัใหม 

ระดับความคิดเห็น 
Tops โฮมเฟรชมารท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ค. ผลการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม           
1) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้ มีการใชการ
จัดการลูกค า เชิงสัมพันธภาพ เพื่อประโยช นตอ
สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน 

          

2) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

          

3) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพเหนือคูแขงขัน 

          

4) ทานคิดวารานคาปลีกสมัยใหมแหงนี้  มีผลการ
ดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน จากการ
ทําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางตอเนื่อง 

          

 
ผูวิจัยขอขอบคณุทานเปนอยางสูงที่ใหความกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
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ที ่วบจ. 0116/พเิศษ 
11 มีนาคม  2558 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 
เรียน  ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพนัธ  ผูอาํนวยการบริหารสมาคมธุรกิจคาปลีกไทย  
สิ่งที่แนบมา  แบบสอบถาม  เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธรุกิจคาปลีกสมัยใหม” 

 
ดวยนายกุลเชษฐ สุทธินพรัตนกุล รหัสนักศึกษา 56560544 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง   
“การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม”โดยแบบสอบถามดังกลาวไดผาน
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต อูอน ความถูกตองและความ
เขาใจชัดเจนของภาษาใหเปนไปตามเกณฑในการสรางแบบสอบถาม  ทั้งนี้เพื่อจะไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปใช
ในการทําวิทยานิพนธ  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี ้
 
 
 

                                     ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 
 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต อูอน) 
   คณบดีวิทยาลยับัณฑติศึกษาดานการจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยบัณฑิตศกึษาดานการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โทร. 0-2579-1111 ตอ 3054 
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส panida.an@spu.ac.th 
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ที ่วบจ. 0116/พเิศษ 
11 มีนาคม  2558 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒติรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 
เรียน  ดร. สุรัตน วงศรัตนภสัสร ผูอาํนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอ.ซ.ีซี 
สิ่งที่แนบมา  แบบสอบถาม  เร่ือง  “การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสมัพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม” 

 
ดวยนายกลุเชษฐ สุทธินพรัตนกลุ รหัสนักศึกษา 56560544  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง  
“การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม”โดยแบบสอบถามดังกลาวไดผาน
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชิต อูอน ความถูกตองและความ
เขาใจชัดเจนของภาษาใหเปนไปตามเกณฑในการสรางแบบสอบถาม  ทั้งนี้เพื่อจะไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปใช
ในการทําวิทยานิพนธ  
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