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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ าของลูกค้า
ร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิ ม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้า ที่ ซ้ื อสิ นค้า
มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป จากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จานวน 385 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลศึกษาพบว่า การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่
1.ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 2.ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าส่ งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้า 3.
ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้าไม่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้า 4.ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล ส่ งผลทาง
ลบต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
นาไปกาหนดกลยุทธ์ในการการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

ABSTRACT
The purposes of this research was to study the perception to customer relationship administration strategy
affecting repurchase of customer’s traditional retiling store in Wisetchaichan District, Angthong Province. a sample
was selected from repurchase of customer's traditional retailing. The sample was 385 consumers by purposive sampling.
The hypotheses were tested by multiple regression analysis. The result of study found that the perception to customer
relationship management strategy consist customers relations and customer expectation understanding which positively
affected repurchase of customer. For interactive communication management, it did not affect repurchase of customer,
meanwhile, personalization negatively affected repurchase of customer. The results of this study can be used as a
guideline to determine customer relationship management strategy in traditional retailing stores.
คาสาคัญ: การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ การซื้อซ้ า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
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บทนา
ธุ รกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีบทบาทที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยิ่ง
เป็ นแหล่งรายได้หลักของประเทศทาให้เกิดการจ้างงาน โดยปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตได้ร้อยละ 3.03.5 จากมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของภาครัฐ สาหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยงั คงขยายตัวได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยอดขาย
ของผูป้ ระกอบ และการขยายตัวจากการลงทุนเพื่อขยายสาขาใหม่ และรี โนเวทสาขาเดิม รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ให้เช่า ซึ่ง
จะช่วยทาให้รายได้ ของผูป้ ระกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก [1] ธุรกิจ
ค้าปลีกจึงทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงกระจายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตสู่ ผูบ้ ริ โภค เป็ นการขายสิ นค้าและบริ การทั้ง
สิ นค้าอุปโภคและสิ นค้าบริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายโดยตรง ซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการตลาด ดังนั้นธุรกิจ
ค้าปลีกจึงเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด ที่ผบู ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ระบบเศรษฐกิจเป็ นแบบเสรี มากขึ้น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หลายรู ปแบบเข้ามาดาเนิ น
ธุรกิจในประเทศไทย ยิ่งส่ งผลให้การแข่งขันในภาคการค้าปลีกมีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น การเกิดรู ปแบบทางการค้าใหม่ๆ
ที่เรี ยกว่า Modern Trade เช่น ร้านสะดวกซื้อ ดิสเคาน์สโตร์ ที่มีการขยายตัวสู่ ชานเมืองอย่างมากและเจริ ญเติบโตเป็ นวง
กว้าง ทาให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้นด้วย พีระพงษ์ [2] ซึ่ งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ให้ ความสนใจกับ สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ช่ ว ยให้ก ารดาเนิ น ชี วิ ตประจาวันง่ายขึ้น
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งกระแสสังคม ค่านิยม เทคโนโลยี และพฤติกรรมนิยมการเลือกซื้ อ
สิ นค้าตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สร้างความเสี ยหายให้กบั
ธุ รกิ จร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิมในวงกว้าง และมี ผลกระทบโดยตรง ทาให้ธุรกิ จค้าปลี กแบบดั้งเดิมต้องปิ ดกิ จการลง
บางส่วน
ด้วยเหตุน้ ี ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดทางธุ รกิจต้องแสวงหาความยัง่ ยืนที่ เป็ น
เอกลักษณ์เพื่อสร้างจุดขายโดยการนาเอากลยุทธ์ต่างๆ มาพัฒนาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ทางแข่งขัน เช่น การปรับรู ปแบบการบริ หารจัดการแบบสมัยใหม่ การปรับปรุ งร้านค้าของตนเอง ตลอดจนการใช้กล
ยุทธ์ราคา และกลยุทธ์ดา้ นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ราคาเข้ามาทาการแข่งขัน ดังนั้นกลยุทธ์ที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะสามารถ
ครองความยัง่ ยืนอยู่ เพื่อรักษายอดขายและการกลับมาซื้ อซ้ าของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการบริ หารความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้า (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ นวิธีการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกับลู กค้าให้มีความรู ้ สึกผูกพัน กับ
สิ นค้าและบริ การต่อร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิมในระยะยาว ทาให้ลูกค้ามี การกล่าวอ้างถึ งความพึงพอใจในสิ นค้าและ
บริ การ มีการกลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซ้ าอีก ซึ่ งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจะต้องเรี ยนรู ้ความต้องการที่
แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนให้ได้มาก
ที่สุด เกรี ยงศักดิ์ [3] เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เข้าไปอยูใ่ นใจของลูกค้า สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญในการรักษาลูกค้าเก่าให้
คงอยูต่ ลอดไป เพราะการรักษาลูกค้าเก่าจะเป็ นการช่วยสร้างความภักดีที่ลูกค้ามีให้ต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดการกลับมาซื้ อซ้ า
เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องนัน่ เอง
ดังนั้นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็ นส่วนที่ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงและการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ และสร้างการรับรู ้ที่ดีสาหรับลูกค้า ซึ่ งการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นสร้างการผูกมัดลูกค้า
ปัจจุบนั ดึงดูดลูกค้าคาดหวังให้มาซื้อสิ นค้า ตลอดจนดึงลูกค้าเก่าที่หายไปให้กลับมาอีกครั้ง เพราะการหาลูกค้าใหม่ย่อม
มีตน้ ทุนที่สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมด้ว ยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนัน่ เอง ชื่ นจิตต์ [4] โดยเป้ าหมายสู งสุ ดของการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์จะนาไปสู่ การเติบโตของธุ รกิจที่สร้างยอดขายและผลกาไรด้วยการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่
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เหมาะสมให้กบั กลุ่มลูกค้า อีกทั้งการคงรักษาความเป็ นร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิมที่มีมายาวนานให้คงอยู่ต่อไป จากความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันในปั จจุบนั จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้สนใจที่จะศึกษา การรับรู ้กลยุทธ์
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยพิจารณาพบว่า จังหวัดอ่างทอง ในอาเภอวิเศษชัยชาญ มี จานวนตาบล และจานวนประชากรสู งสุ ด อีกทั้ง กลุ่ม
ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทั้ง เพศ อายุ อาชี พ การศึกษา สานักงานจังหวัดอ่างทอง [5] ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บทการศึกษางานวิจยั นี้ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางการสร้างความได้เปรี ยบ และสร้างโอกาส
สาหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยูต่ ลอดไปด้วยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ และเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการดาเนินกิจการ เพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่
มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีศกั ยภาพในการแข่งขัน
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เช่น งานวิจยั หนังสื อ เอกสาร โดยจากศึกษาแนวคิด ทฤษฎี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การรั บ รู ้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ (Perception to Customer Relationship Management Strategy)
หมายถึง การที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้ดาเนิ นงานโดยมุ่งเน้นเพื่อบริ หารจัดการลูกค้า สร้างการรับรู ้ที่ดี เพิ่มคุณค่า
ให้กบั ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ไว้วางใจต่อสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนมุ่งหวังการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าเก่า และสร้าง
สัมพันธ์ลูกค้าใหม่ในระยะยาว และเป็ นกิจกรรมการตลาดที่กระทาต่อลูกค้าแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรักษา และ
ขยายความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมี การรับรู ้ ที่ดี ตลอดจนมีความรั บชอบสิ นค้า และการ
บริ ก ารของธุ ร กิจ เป็ นการพัฒ นาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งธุ ร กิจ กับ ลูก ค้า ให้ไ ด้รับ ประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่ ายเป็ นระยะ
เวลานาน สุ พรรณี [6]
Lawson & Limayem [7] ได้จดั ลาดับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ประกอบด้วย 1)การติดตามลูกค้า (Customer Prospecting) คือ การที่กิจการได้มีการเสาะแสวงหาศึกษาความต้องการ
ความจาเป็ นของลูกค้าใหม่ และได้มีการทาสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมผลิตภัณฑ์ และสิ่ งที่ดึงดูดใจ
สาหรับลูกค้า 2)การมีสัมพันธภาพกับลูกค้า (Relationship with Customers) คือ การเริ่ มต้น การพัฒนาการรักษา และ
การสร้างช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพื่อรองรับลูกค้าให้รู้สึกดียิ่งขึ้นไป 3)การบริ หารการสื่ อสารระหว่างกัน (Interactive
Administration) คือ การมีการติดต่อโต้ตอบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อสนเทศการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างลูกค้ากับ กิจการ
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4)การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า (Understanding Customer Expectations) คือ กระบวนการทางธุ รกิจที่สร้ างมวล
ความรู ้เกี่ยวกับความคาดหวังและความจาเป็ นของลูกค้า เพื่อที่จะเตรี ยมผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า
5)การให้อานาจ (Empowerment) คือ กระบวนการนาเอาการสนับสนุนส่ งเสริ มและการให้รางวัลแก่พนักงานที่ได้ริเริ่ ม
และมีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่า และช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ 6)การเป็ นหุ้นส่ วน (Partnerships) คือ การส่ งเสริ ม
สนับสนุนด้านการดาเนินการต่าง ๆ แก่ผจู ้ ดั หาสิ นค้า คู่คา้ ที่ได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์กบั ลูกค้าและเพิ่มแรงปรารถนา
การบริ การไปสู่ผลิตภัณฑ์ และการนาเสนอการบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้า 7)การทาให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization)
คือ การมอบหมายให้แต่ละสายงานธุรกิจนาเสนอลูกค้าและพัฒนาหรื อเตรี ยมผลิตภัณฑ์เฉพาะให้พิเศษสาหรับลูกค้าเป็ น
การเฉพาะเจาะจง ซึ่ ง องค์ป ระกอบหลักของการบริ หารลู กค้าสั ม พัน ธ์ จึงเป็ นเครื่ อ งมื อ รู ปแบบหนึ่ งในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การ จนสามารถกลับมาใช้บริ การซ้ าในครั้ง
ต่อไป
Lee & Feick [8] ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับการซื้ อซ้ า หมายถึ ง พฤติ กรรมการใช้บริ การซ้ าเกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การเป็ นส่ วนหนึ่งของความภักดีของลูกค้าที่เกิดขึ้น จะแสดงให้เห็น เช่น มีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเดิมมากขึ้น หรื อ
มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกับสิ นค้าหรื อบริ การเดิมจากร้านเดียวกัน การแนะนาร้านให้กบั ผูอ้ ื่น และสะท้อน
ให้เห็นถึงความน่าจะเป็ นในการเลือกที่จะซื้อหรื อใช้บริ การในระยะยาวสาหรับสิ นค้าและบริ การในร้านเดิม
ความจงรักภักดีกบั การซื้ อซ้ าของลูกค้า หมายถึง ความต้องการในการใช้บริ การซ้ าจนในที่สุดเกิดความติดใจ
ต้องการใช้บริ การกับธุรกิจนั้น ให้นานเท่านานตราบเท่าที่ความพอใจนั้นยังคงอยู่ความพอใจและความภักดีจากลูกค้า
เป็ นเป้าหมาย อันสาคัญที่สุดที่ทุกธุรกิจต้องการ หากสิ นค้าและบริ การของธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ลูกค้าได้ย่อมสร้างความพอใจและความภักดี ชัยสมพล [9] ซึ่ งเป็ นความเกี่ยวข้องหรื อความผูกผันที่มีต่อตราสิ นค้า
ร้านค้า ผูผ้ ลิตการบริ การหรื ออื่นๆ ที่อยูบ่ นพื้นฐานของทัศนครติที่ชอบพอ หรื อการตอบสนอง ด้วยพฤติกรรมอย่างการ
ร่ วมกิจกรรมทางการตลาดกับตราสิ นค้าและการซื้อสิ นค้าซ้ าๆ ธีรพันธ์ [10]
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หมายถึง ร้านค้าขายสิ นค้าที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคโดยผ่านบุคคลที่เป็ นเจ้าของธุ รกิจ ไม่มี
ระบบการจัดการบริ หารงาน ขายสิ นค้าในพื้นฐานความจาเป็ นในการดารงชีวิต มีความเป็ นกันเองในการสนทนาซักถาม
สารทุกข์สุขดิบ ด้วยความสนิมสนมระหว่างผูค้ า้ กับลูกค้า จึงสามารถเจรจาต่อรองได้ การดาเนินธุรกิจจึงมีท้งั ขายเงิน
สดและเงินเชื่อ มีความยืดหยุน่ เรื่ องสิ นค้า ราคา และสถานที่ ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงมีการดาเนินธุรกิจแบบพอเพียง
และเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภคคน ฐิติพร [11]
จากการทบทวนวรรณกรรม ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้กลยุทธ์การบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์กบั การซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง โดยเลือกศึกษาใน
บริ บทที่เหมาะสม และสามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดงั นี้

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้กลยุทธ์ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ส่งผลทางบวก
ต่อการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า ส่ งผล
ทางบวกต่อการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สมมติ ฐานที่ 1.3 การรั บรู ้ กลยุทธ์ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ส่ งผล
ทางบวกต่อการซื้อซ้ าของลูกค้า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล ส่งผลทางบวกต่อ
การซื้อซ้ าของลูกค้า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การรับรู ้กลยุทธ์บริ หารลูกค้าสัมพันธ์
(Perception to Customer Relationship
Administration Strategy)
1. ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า
2. ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า
3. ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า
4. ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล

การซื้อซ้ าของลูกค้า
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(Repurchase of Customer's
Traditional Retailing Store)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ าของลูกค้า
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้า ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในอาเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยผูว้ ิจยั ได้พิจารณาร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เปิ ดให้บริ การมายาวนาน ที่มีลกั ษณะการขายสิ นค้า
และบริ การที่ใกล้เคียงกันในรู ปแบบค้าปลีกแบบดั้งเดิม และกลุ่มประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายทั้ง เพศ อายุ
อาชีพ การศึกษา ความถี่ในการซื้ อสิ นค้า เพื่อทาการเก็บข้อมูลประชากร ซึ่ งร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 3 ร้าน คือ ร้านกิ่งกมล ร้านทรัพย์งาม และ ร้านกรุ ณา โดยประชากรในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่เกิดการซื้ อสิ นค้าซ้ า หรื อการซื้ อสิ นค้ามากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไป
ซึ่ งมีเป็ นจานวนมากและไม่สามารถระบุจานวนประชากรได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
สู ตรแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนของ Cochran [12] จานวน 385 คน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ที่ความคลาด
เคลื่อน ± 5% ดังนี้ ธานินทร์ [13]
การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ 1)ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
2)แบบสอบถามความคิดเห็นการรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมลักษณะของข้อ
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คาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3)แบบสอบถามเกี่ยวกับการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ลักษณะของข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) 4)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลักษณะแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระ
ความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือในการวิจัย
ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) โดยใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่ งพบว่าทุกข้อคาถามมีค่าคะแนนมากกว่า 0.5 ทุกข้อ
คาถาม และได้ดาเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) จานวน 30 ชุด จากกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ที่
ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง และนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิ ติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบรั ชอัลฟ่ า
(Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ซึ่ งพบว่าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.72 –
0.78 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.7 กัลยา [14] ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ตัวแปร
ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า (RC)
ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า (IM)
ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า (UC)
ด้านการรตอบสนองเฉพาะบุคคล (PS)
การซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (RP)

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
0.77
0.76
0.77
0.78
0.72

ผลลัพธ์ การวิจัย
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลูกค้าที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าซ้ าจาก
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน จาแนกตามระดับการ
รับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ดังตารางที่ 2 และจาแนกตามระดับการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ดัง
ตารางที่ 3 โดยใช้สถิ ติ แ สดงค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถแสดงผล
การศึ กษา และใช้การวิเคราะห์ สหสัม พันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คู ณ ระหว่ างตัวแปรการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ และการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ดังตารางที่ 4 และ
แสดงผลการการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณ การบริ หารความสัมพันธ์ และการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(n = 385)
การรับรู้กลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ค่าเฉลี่ย

1. ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า
2. ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า
3. ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า
4. ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล
รวม

3.94
3.66
3.68
3.52
3.70

ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความคิดเห็น
0.54
มาก
0.35
มาก
0.45
มาก
0.39
มาก
0.43
มาก

ลาดับ
ที่
1
3
2
4

จากตารางที่ 2 ผลการศึ กษาระดับการรับรู ้ กลยุทธ์ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง โดยภาพระดับการรับรู ้ กลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลาดับจากมากไป
น้อยได้ดงั นี้ คือ ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ( x = 3.94) ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ( x = 3.68)
ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า ( x = 3.66) และด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล( x = 3.52) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
(n = 385)

3.71

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.85

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.92

0.67

มาก

1

3.62

0.64

มาก

3

3.27

0.58

มาก

5

3.50

0.68

มาก

4

3.60

0.68

มาก

การซื้อซ้าของลูกค้าร้ านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

ค่าเฉลี่ย

1. จะกลับมาซื้อสิ นค้าจากร้านค้าแห่งนี้อีกแน่นอน
แม้ว่าร้านอื่นจะมีขอ้ เสนอที่ดีกว่า
2. ร้านค้าแห่งนี้สามารถให้บริ การได้ดีกว่าร้านค้า
อื่นๆ
3. พิจารณาแล้วว่าการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากร้านค้า
แห่งนี้จะทาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
4. หากต้องการซื้อสิ นค้าในอนาคตจะเลือกซื้อ
สิ นค้าจากร้านค้าแห่งนี้เท่านั้น
5. พิจารณาแล้วว่าการเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าแห่ง
นี้ทาให้เกิดความสะดวก และเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
รวม

ลาดับที่
2
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาระดับการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง ภาพรวมมี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.60 ค่าเฉลี่ ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ คือ ร้านค้าแห่งนี้สามารถให้บริ การท่านได้ดีกว่าร้านค้าอื่นๆ
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) จะกลับมาซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าแห่ งนี้อีกแน่นอนแม้ว่าร้านอื่นจะมีขอ้ เสนอที่ดีกว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.71) พิจารณาแล้วว่าการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าแห่ งนี้จะทาให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.62) พิจารณาแล้วว่าการเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าแห่งนี้ทาให้ท่านเกิดความสะดวกและเป็ นทางเลือก
ที่ดีที่สุดสาหรับท่าน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.50) และหากต้องการซื้ อสิ นค้าในอนาคตจะเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
แห่งนี้เท่านั้น อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.27) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Variance Inflation Factors ค่า Tolerance ค่า Durbin –Watson ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริ หารความสัมพันธ์ และการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
RC
IM
UC
PS
VIF
Tolerance
Durbin
ตัวแปร RP
Watson

3.52
3.94
3.66
3.68
x
S.D
0.48
0.54
0.35
0.45
RP
0.74**
0.33**
0.58**
RC
0.37**
0.63**
IM
0.68**
UC
PS
***ระดับนัยสาคัญ p < .01 , **ระดับนัยสาคัญ p < .05

3.52
0.39
0.68**
0.56**
0.66**
0.59**
-

2.31
2.55
1.86
2.79
-

0.43
0.39
0.53
0.35
-

2.33

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance ค่า Durbin-Watson และค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ และการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ใน
อ าเภอวิ เ ศษชัย ชาญ จัง หวัด อ่ างทอง พบว่ า ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวแปรการบริ ห ารลู กค้าสั มพันธ์
ประกอบด้วย ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า (RC) ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่ างลูกค้า (IM) ด้านการเข้า
ใจความคาดหวังของลูกค้า (UC) ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล(PS) และการซื้อซ้ า (RP) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33 – 0.74
ซึ่ งมีค่าไม่เกิน 0.80 ประกอบกับการพิจารณาค่า VIF พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.86 – 2.79 ซึ่ งไม่เกิน 10 การพิจารณา
ร่ วมกับค่า Tolerance พบว่าค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.53 ซึ่ งอยู่ ระหว่าง 0 – 1 และพิจารณาร่ วมกับค่า DurbinWatson พบว่าค่า Durbin-Watson คือ 2.33 ซึ่ งมีค่าอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบความเป็ นอิสระ
ของตัวแปรอิสระแสดงว่าความสัม พันธ์ของตัวแปรอิ สระไม่ก่อให้เ กิ ดปั ญหา Multicollinearity จึ งสามารถนาไป
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ได้
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ตารางที่ 5 แสดงผลการการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณการบริ หารความสัมพันธ์ และการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
การซื้อซ้าของลูกค้า
การรับรู้กลยุทธ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ค่าคงที่ (a)
1. ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
ลูกค้า
2. ด้านการบริ หารการสื่ อสาร
ระหว่างลูกค้า
3. ด้านการเข้าใจความคาดหวังของ
ลูกค้า
4. ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล

t

p – value

0.53

-1.12
12.08

0.26
0.00***

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
()
-0.18
0.47

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
(Std.Error)
0.16
0.04

0.04

0.06

0 .03

0.65

0.51

0.58

0.04

0 .54

13.56

0.00***

-0.13

0.06

-0.10

-2.19

0.02**

Beta

R = 0.82 R2 = 0.67 Adjusted R2 = 0.67 SEE = 0.27 F = 197.88 Sig = 0.00
***ระดับนัยสาคัญ p < .01 , **ระดับนัยสาคัญ p < .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าส่ งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( = 0.47, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1 ด้านการบริ หารการ
สื่ อสารระหว่างลูกค้าไม่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ( = 0.04, p > 0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ 1.2 ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ส่ งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้ านค้าปลี กแบบดั้งเดิม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( = 0.58, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.3 ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคลส่งผล
ทางลบต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( = - 0.13 , p < 0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1.4

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลทางบวกต่อการซื้อซ้ าของลูกค้า ร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการ
สร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า ส่งผลทางบวกต่อการซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธพงษ์
[15] ได้ทาการศึกษาเรื่ องความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ของลูกค้าร้านสะดวกซื้ อ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค ด้านการสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าการที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้สร้างความสัมพันธ์ที่
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ดีระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย ความสนิมคุน้ เคยที่มีมายาวนาน จึงทาให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย การ
ทราบถึงความต้องการของลูกค้าต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นการสานความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระดับที่เหนือชั้น จึงทา
ให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกประทับใจ และก่อเกิดเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ด้านการบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้าน
การบริ หารการสื่ อสารระหว่างลูกค้า ไม่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ
จัง หวัด อ่ า งทอง ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ก าหนดไว้ และไม่ ส อดคล้อ งกับ ง านวิ จัย ของ กาญจนา [16] ได้
ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยคุณภาพการให้บริ การการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ และการสื่ อสารทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
การสื่ อ สารการตลาดแบบบูรณาการกับลูกค้า ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อวัส ดุ ก่ อ สร้ า งในร้ า นค้า ปลี ก วัส ดุ ก่ อสร้ าง
สมัยใหม่ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การที่ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีการสื่ อสารระหว่างลูกค้าในลักษณะที่
เป็ นทั้งแบบทางการ และไม่เป็ นทางการ ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการกลับมาซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ถึงแม้
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถสร้างการรับรู ้ที่ดี การเข้าถึงการสื่ อสารระหว่างลูกค้าได้ ความพึงพอใจต่อสิ นค้าและ
บริ การ หรื อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่เป็ นประโยชน์ให้ตรงต่อความคาดหวัง นั้น ที่ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ก็
ไม่ได้ก่อให้เกิดการกลับมาซื้ อซ้ า เพราะปั จจุบนั ปั จจัยทางเลือกสิ นค้าและบริ การที่มี ความหลากหลาย สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ อีกทั้งความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการ
เข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ส่ งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้ านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัชชา [17] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าวัตสัน สาขาหัวหิน 3 มาร์เก็ตวิลเลจ
ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่า ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้ามี
ความสัมพันธ์ต่อการใช้บริ การซ้ า ร้านวัตสัน สาขา หัวหิ น 3 มาร์ เก็ตวิลเลจ ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีความเข้าใจต่อใจความคาดหวังของลูกค้า
มีการเตรี ยมสิ นค้าและบริ การที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า เช่น การจัดหาสิ นค้าที่แตกต่างจากร้านค้าปลี ก สมัยใหม่มีค วาม
หลากหลายที่พร้อมให้บริ การ และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเลือกซื้อสิ นค้า ที่พร้อมส่งมอบสิ นค้าและบริ การได้
ตามที่ลูกค้าคาดหวังลูกค้าได้ดีที่สุด โดยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับที่คาดการณ์อย่างพึงพอใจสูงสุด
จึงทาให้ลูกค้าเกิดประทับใจและความภักดีต่อสิ นค้าและบริ การของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จึงนาไปสู่ การกลับมาใช้
บริ การซ้ าอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง
ด้านการตอบสนองเฉพาะบุคคล ผลการศึ กษาพบว่า การรั บรู ้ กลยุทธ์ การบริ ห ารลูกค้าสัม พันธ์ ด้านการ
ตอบสนองเฉพาะบุคคล ส่ งผลทางลบต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เตือนใจ [18] ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารลูกค้าสั มพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
เครื อข่ายเอไอเอส ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการทาให้เฉพาะเจาะจงบุคคลส่ ง
ผลกระทบเชิ งบวกกับความจงรั กภักดี ของลูกค้า ด้านการซื้ อซ้ าเป็ นปกติ ด้านการซื้ อข้ามสายผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็ น
เพราะว่า การที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีการจัดจาหน่ายสิ นค้าลักษณะสิ นค้าเบ็ดเตล็ดทัว่ ไปสิ นค้าอุปโภค และบริ โภค
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันที่ซ้ือมาใช้แล้วหมดไป และกลับมาซื้อซ้ าเป็ นประจา อีกทั้งสามารถเลือกสิ นค้าอื่นๆ ที่สามารถ
ทดแทนสิ นค้าประเภทเดียวกันได้เอง ดังนั้นการที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องการตอบสนองเฉพาะบุคคลสาหรับลูกค้า
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เพื่อให้เกิดการรับรู ้หรื อคุณประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างและหลากหลาย ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการกลับมาซื้อ
ซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้กลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้า ร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผูว้ ิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการทาวิจยั ครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ
สาหรับงานวิจยั ในอนาคต ไว้ดงั นี้
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. การสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าส่งผลทางบวกต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ดังนั้น ร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมจึงควรให้ความสาคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีกบั ลูกค้า เพิ่มความเชื่อมัน่ ต่อสิ นค้าที่มีคุณภาพ
และการบริ การที่ดี พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายให้ดียิ่งขึ้นไป การสร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเองต่อลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ โดยมุ่งเน้นความรู ้สึกถึงคุณค่าที่ดีให้กบั ลูกค้า สร้างความประทับใจต่อการให้บริ การ ทาให้ลูกค้าเกิดการ
ตอบสนองเชิงบวก เกิดความรู ้สึกสนิทใกล้ชิด มีความไว้วางใจต่อสิ นค้าและบริ การมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความรู ้สึกผูกพัน
เกิดทัศนคติที่ดีของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ก็จะสามารถทาให้ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเกิดแรงสนับสนุนจาก
ลูกค้า และประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมทาความเข้าใจถึงความคาดหวังของลูกค้า มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
เพื่อแนะนาสิ นค้าที่เป็ นประโยชน์ ได้ตรงต่อความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้อย่างแม่นยา อีกทั้งการคัดเลือกสิ นค้า
ที่มีคุณภาพ การจัดเตรี ยมสิ นค้าและการบริ การต่างๆ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ หรื อการสอบถามถึงความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูก ค้าให้ดียิ่งขึ้น และบริ การได้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถ
ทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกผูกพัน มีทศั นคติที่ดี และประทับใจมัน่ ใจในการเลือกซื้อสิ นค้าของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่ง
เป็ นการสร้างความภักดีทาให้ลูกค้าเชื่อมัน่ และพร้อมจะกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง
3. การตอบสนองเฉพาะบุคคลส่ งผลทางลบต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้าร้ านค้าปลีกแบบดั้งเดิ ม เนื่ องจากลูกค้า
ไม่ได้ตอ้ งการการตอบสนองเฉพาะบุคคลแต่ซ้ื อซ้ า เพราะสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มี
ความหลากหลาย เป็ นสิ นค้าเบ็ดเตล็ดทัว่ ไป ประเภทสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ที่ลูกค้าจาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน และ
ลูกค้ามีความคุน้ เคยต่อสิ นค้าประเภทนั้นๆ เป็ นอย่างดี ดังนั้น ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมต้องพยายามค้นหาสิ นค้าใหม่ๆ มา
นาเสนอให้มีความหลากหลาย คัดสรรสิ นค้าที่ดีและมีคุณภาพ สิ นค้าที่ได้รับความนิยม ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
ก็จะสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การและพร้อมจะกลับมาซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการรับกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
การซื้อซ้ าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบว่า การบริ หารการสื่ อสารระหว่าง
ลูกค้าไม่ส่งผลต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้า และการตอบสนองเฉพาะบุคคลส่ งผลทางลบต่อการซื้ อซ้ าของลูกค้า ซึ่ งเป็ นราย
ด้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
รายด้านดังกล่าวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านสะดวกซื้อแบบสมัยใหม่ เพื่อนามาหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดให้มีประสิ ทธิภาพต่อการตัดสิ นใจซื้อซ้ าของลูกค้า

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2563

176

KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies) Vol. 8 No.: 3 September-December 2020

2. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการรับกลยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ต่อการซื้อซ้ าของลูกค้า
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยเป็ นการ ศึกษาเชิงปริ มาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ผูท้ ี่สนใจอาจศึกษาในเชิงคุณภาพหรื อในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าทุกร้านว่าเพราะเหตุใดจึงเลือก
ซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดแก่ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
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