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บทคัดย่ อ
การวิจยั มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็ นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ความพึงพอใจและความภักดี รวมถึงศึกษาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจ
ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9 เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ เครื่ องมือ
คือ แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง คือ ลูกค้าทีม่ าใช้บริ การธนาคารออมสินภาค 9 จ�ำนวน 400 ราย
โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุ มาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการโครงสร้าง เทคนิค Smart-PLS
ผลวิจยั พบว่าความคิดเห็ นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้า อยูใ่ นระดับมากทุกปั จจัย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสมการ
โครงสร้างพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า
มากทีส่ ุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้าและการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
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Abstract
The purpose of this research was to study opinion of customers relationship
management, satisfaction and loyalty of customers and to study the customer relationship
management and satisfaction which had effect toward the loyalty of customers at
Government Savings Bank, Region 9. The sampling group was 400 customers. It was
survey research with questionnaire as research tool by applying descriptive statistics to
find frequency, percentage, standard deviation and inferential statistics to analyze
relationship of variables with structural equation model of Smart-PLS program.
The outcomes of research revealed that respondents had opinions toward
customer relationship management, satisfaction and loyalty of customers at high level
on all factors. The outcomes of structural equation model analysis revealed that
customer relationship management had direct effect toward satisfaction of customers
at highest level and followed by satisfaction had effect toward loyalty of customers
and relationship management had direct effect toward loyalty of customers.
Keywords : Customer Relationship Management, Satisfaction, Loyalty

บทน�ำ

ธนาคารออมสิ นเป็ นสถาบันการเงินของรัฐที่ต้ งั ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์
ของประชาชนเป็ นแหล่ งเงิ นกู้ภายในประเทศของรั ฐบาลเพื่อน�ำเงิ นออมไปใช้สร้ าง
สาธารณูปโภคและการพัฒนาด้านอื่นๆ (ธนาคารออมสิ น, 2558) ดังนั้น การด�ำเนินงานของ
ธนาคารออมสิ นในระยะแรกจะเป็ นการด�ำเนินงานในขอบเขตที่แคบๆ ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกาก�ำหนดกิจการอันพึงเป็ นงานธนาคารของออมสิ นอีกหลายครั้ง เช่น การให้บริ การ
เคลื่อนที่ดา้ นการรับฝากเงินภายในชุมชน การให้คำ� ปรึ กษาและให้คำ� แนะน�ำในธุรกิจทัว่ ไป
และภาคประชาชน เป็ นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท
พัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อย โดยมี รูปแบบของสิ นเชื่ อและชนิ ดการฝากเงิ นรายย่อย
มากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน
โดยให้สินเชื่อระยะสั้นแก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อย เพื่อให้ประชาชนมาเป็ นหนี้ ในระบบ
ที่สามารถตรวจสอบได้และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็ นจริ ง อีกทั้งเป็ นช่องทางการรับ
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และจ่ายเงินกูจ้ ากโครงการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนา
ประเทศ ของหน่ วยงานรั ฐบาลและรั ฐวิสาหกิ จ ตลอดจนให้บริ การรู ปแบบเงิ นฝาก
ที่หลากหลาย (ธนาคารออมสิ น, 2558, ออนไลน์) ภารกิจเหล่านี้เป็ นผลท�ำให้ในปั จจุบนั
ธนาคารออมสิ นได้ขยายขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจกว้างขวางมากขึ้น
การด�ำเนินธุรกิจในปั จจุบนั ขององค์กรนั้นจะประสบผลส�ำเร็ จมากน้อยเพียงใด
ลูกค้ามีส่วนส�ำคัญอย่างมากซึ่ งการรักษาลูกค้าให้อยูไ่ ด้นานเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่องค์การต่างๆ
ควรให้ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็ นเครื่ องมือ ชนิดหนึ่ง
ที่องค์กรหลายๆ แห่ งน�ำมาใช้เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างและรักษา
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีความส�ำคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อองค์กรและเป็ นการสร้างก�ำไร
ระยะยาวให้กบั องค์กรต่างๆ ฉะนั้นการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management :CRM) จึงมีความส�ำคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นวิธีการในการสร้างการ
รักษา และความพยายามในการสร้างคุณค่าลูกค้าให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว ดังนั้น การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า โดยการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด เครื่ องมือและอุปกรณ์ขององค์กร รวมทั้งพนักงานภายในองค์กรที่จะให้
บริ การลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและน�ำไปสู่ ความภักดีที่ลกู ค้ามีต่อสิ นค้าและ
บริ การ ตลอดจนความภักดีต่อองค์กร (Khani, Khajeh and Aali, 2014, pp. 400-407)
บทบาทส�ำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์น้ ีมีเป้ าหมายในการสร้างตลาดและ
สร้างกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้มีจำ� นวนมากขึ้นในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันนั้นสิ่ งที่เป็ นไป
ในมุมมองที่ธุรกิจควรให้ความส�ำคัญด้วยเช่นกัน คือ ความสามารถในการผูกใจหรื อมัดใจ
ลูกค้านั้นหมายถึงกลยุทธ์ กลวิธีต่างๆ ที่หลากหลายและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายซึ่งการ
สร้ างกิ จกรรมที่ สร้ างสรรค์ควรค�ำนึ งถึ งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นส�ำคัญอันมี ผลต่อ
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ แม้วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กก็ตามโดยท�ำการ
วางแผนเริ่ มต้นในการจัดการข้อมูลลูกค้า บันทึกรายละเอียดที่สำ� คัญเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูล
การติดต่อต่างๆ ก็นบั ว่าเป็ นการเริ่ มต้นความสัมพันธ์ที่ดีและได้มาซึ่งคุณลักษณะของลูกค้า
ที่ผปู ้ ระกอบการต้องพยายามรู ้จกั ลูกค้าเป้ าหมาย หลังจากนั้นก็เริ่ มใช้กระบวนการวิเคราะห์
โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บมาจากลูกค้า เพือ่ กิจกรรมที่ตอ้ งการสื่ อสารไปตรงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ที่หน่วยงานต้องการ และอยูบ่ นพื้นฐานความเหมาะสม (Christopher, 2003, pp. 592–602).
อีกทั้งยังมีขอ้ มูลที่เป็ นช่องทางติดต่อลูกค้าได้ตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรื อช่องทางอื่นๆ
ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงอีกด้วย ฉะนั้น ความท้าทายในการท�ำธุรกิจในปั จจุบนั ก็ข้ ึนอยู่
กับฐานข้อมูลของลูกค้าที่สามารถรองรับได้เช่นกัน จึงนับว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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สามารถน�ำไปใช้ได้ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้
อันเป็ นความส�ำเร็ จของธุรกิจนัน่ เอง
เนื่ องจากนโยบายส่ งเสริ มด้านสิ นเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นของธนาคารออมสิ นภาค 9
มีการแข่งขันที่ ทวีความรุ นแรง โดยเฉพาะแข่งขันกับธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างมีกลยุทธ์ขยายสิ นเชื่ อให้มีความหลากหลายมากขึ้ นเพื่อเพิ่มจ�ำนวนวงเงินกู้
ให้เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ไ ด้ก ำ� หนดไว้ ส่ ง ผลให้ก ารให้บ ริ ก ารของพนัก งานต้อ งมี
สมรรถนะสู งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยที่ผ่านมาธนาคารออมสิ น
ไม่ได้ตระหนักหรื อให้ความส�ำคัญถึงเรื่ อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มากเท่าที่ควร ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะธนาคารมีผูใ้ ช้บริ การและท�ำธุ รกรรมที่หลากหลายมาใช้บริ การในเวลา
เดี ยวกันโดยเฉพาะช่ วงเทศกาล จึ งส่ งผลให้การบริ การนั้นไม่ทว่ั ถึ งผนวกกับจ�ำนวน
พนักงานยังมีจำ� นวนน้อย ไม่ครอบคลุมกับงานที่รับผิดชอบ บางสาขาของธนาคารออมสิ น
ไม่มีการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าเดิมหรื อไม่มีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทำ� ให้ลกู ค้า
ไม่กลับมาใช้บริ การซ�้ำ ท�ำให้การขาดหายไปของลูกค้าลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุด
ท�ำให้ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารต่างเสื่ อมถอยไป (ศรัญญา มิตรง�ำเมือง, 2557,
สัมภาษณ์ ) ผนวกกับจ�ำนวนพนักงานที่ ให้บริ การมี จำ� กัดท�ำให้การให้บริ การต่างๆ มี
ความล่าช้า จนเป็ นสาเหตุให้พนักงานดูแลลูกค้าที่มาใช้บริ การไม่ทว่ั ถึง บางครั้งลูกค้า
หรื อผูม้ าใช้บริ การเกิดความไม่พอใจในการให้บริ การของพนักงานธนาคารล้วนเป็ นเหตุ
ท�ำให้ประสิ ทธิ ภาพของการท�ำงานลดลง ส่ งผลให้เกิ ดความไม่ภกั ดี ของลูกค้าในที่สุด
ด้วยเหตุ ผลข้างต้นนี้ จึ งเป็ นสาเหตุ ให้ทำ� การวิจยั เรื่ อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และ
ความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9 ซึ่ งผลการวิจยั
ที่ได้รับนั้นสามารถน�ำไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพในด้านการบริ การ
ลูกค้าของธนาคารต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึ กษาระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้าธนาคารออมสิ น ภาค 9
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ แ ละความพึ ง พอใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั

การวิจยั เรื่ องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของลูกค้า เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสรุ ปตัวแปรจ�ำนวน 3 ด้าน ดังนี้
1. การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์
การจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส�ำ คัญ ในการสร้ า งความแตกต่ า ง
ในตัวของผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดให้มีอิทธิพล
น้อยลง ภายใต้สภาวะการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงในรู ปแบบที่สามารถลอกเลียนกันได้
ส�ำหรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ ายก็มีช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายสิ นค้าและบริ การให้
สามารถแทรกตัวเข้าไปในตลาดสมัยใหม่ได้ตลอดเวลา ท�ำให้ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเดิม
มีความส�ำคัญลดน้อยลง เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผา่ นมา ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าจึ งกลายเป็ นเครื่ องมือที่มีบทบาทส�ำคัญเข้ามาชดเชยประสิ ทธิ ภาพที่หายไปของ
เครื่ องมือการตลาดแบบเดิมๆ ที่แต่ละธุรกิจน�ำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละเหตุการณ์
นอกจากนั้นการก�ำหนดส่ วนประสมการตลาดที่ดีอาจสร้ างความพึงพอใจได้
ในปั จจุบนั แต่ไม่อาจสร้างหลักประกันในความภักดีของลูกค้าระยะยาวได้ การบริ หาร
ความสัมพันธ์ของลูกค้าและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ประสบความส�ำเร็ จจะน�ำมาซึ่ งผลก�ำไร
ในระยะยาว ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายส�ำคัญของการตลาดยุคใหม่ (ชื่ นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544,
หน้า 12-13)โดยสอดคล้องกับงานศึกษาของ Gartner group (2002, pp. 155–157) ที่สรุ ป
ว่า การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ กับลูกค้า ควรสร้ างหรื อ ก�ำ หนดระดับ ความสัม พัน ธ์ กับ
กลุม่ ลูกค้าให้แตกต่างกันตามสถานการณ์ เพราะหากลูกค้าต่างกันและผลิตภัณฑ์ที่นำ� เสนอ
ย่อมแตกต่างกัน เช่น การบริ หารลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่สร้างก�ำไร ธุรกิจมีทางเลือกเพือ่ ด�ำเนิน
การหลายทาง เช่น การขึ้นราคาผลิตภัณฑ์หรื อการสนับสนุ นให้ลูกค้าซื้ อผลิตภัณฑ์อื่น
ขององค์กรที่สร้างก�ำไรมาทดแทน หรื อหยุดผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลก�ำไร
อาจจะส่ งผลให้ลูกค้าไปซื้ อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เป็ นต้น องค์การ ควรให้ความส�ำคัญ
ผลก�ำไรที่ได้มาจากการสร้างคุณค่า ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารตลาด สภาวการณ์ของ
การแข่งขันและความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิ จที่ตอ้ งเหนื อกว่าคู่แข่งซึ่ งในการ
สร้างระดับความสัมพันธ์กบั ลูกค้าควรเรี ยงล�ำดับจากมากไปหาน้อยเช่นกัน
ดังนั้น การบริ หารความสัมพันธภาพกับลูกค้า รวมทั้งกระบวนการดึงดูดและ
การรักษาลูกค้าเริ่ มต้นจากการค้นหาลูกค้าที่ม่งุ หวังจากกลุม่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ทว่ั ไป
โดยส่ ง เสริ ม หรื อ สนับ สนุ น ให้เ ป็ นลู ก ค้า ครั้ งแรกที่ ท ดลองใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ล้ว ย่อ มมี
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ความพึงพอใจ มีความผูกพันแล้วมีการกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ ำ� ในหลายๆ ครั้งจนกลายเป็ น
ลูกค้าประจ�ำไปในที่สุด ซึ่งในขั้นตอนให้เกิดการซื้อซ�้ำเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญมาก ผูป้ ระกอบการ
หรื อธุรกิจจึงต้องมีกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั
ลูกค้าและมุ่งยกระดับธรรมดาให้เป็ นระดับสมาชิก (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541, หน้า 56;
วิทยา ด่านธ�ำรงกุล, 2547; หน้า 89; Gartner group, 2002, pp. 155–157) ดังสมมติฐานที่ 1
ต่อไปนี้
H1 : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
2. ความพึงพอใจ
Mass (1997, p. 98) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก
ในเชิงปลาบปลื้ม หรื อความปิ ติหลังการซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การของบุคคลนั้นๆ ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการรั บ รู ้ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ก ารของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารหรื อ
ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้ากับการให้บริ การที่คาดหวัง ผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ
ต�่ำกว่าความคาดหวังของลูกค้าจะท�ำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ ระดับหรื อผลที่ได้
รับบริ การจากการใช้สินค้าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังของลูกค้าตามที่ต้งั ไว้กจ็ ะท�ำให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การ ดังนั้น ธุรกิจจะต้องท�ำให้ผลิตภัณฑ์
แตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยสิ่ งที่สำ� คัญสิ่ งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจประเภท
บริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริ การ ที่เหนื อกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริ การตามที่ลกู ค้าคาดหวังไว้ ส่ งผลท�ำให้ความพึงพอใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิด
ความผูกพันทางจิ ตใจต่อลูกค้า ท้ายที่ สุดมี ผลให้เกิ ดความภักดี ในสิ นค้า/บริ การหรื อ
ตราสิ นค้าขององค์การ มีผลต่อยอดขายของสิ นค้าที่สูงขึ้นและผลประกอบการขององค์การ
เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อเกินเป้ าหมายที่กำ� หนด (Mass and Amstrang, 1999, pp. 45-57)
ดังสมมติฐานที่ 2 ต่อไปนี้
H2: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดี
3. ความภักดีของลูกค้ า
ความภักดี เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดจากทัศนคติ เชิ งบวกของลูกค้าที่ มีต่อการให้บริ การ
พฤติกรรมและความรู ้สึก ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความภักดีตอ่ การบริ โภคประกอบด้วยพฤติกรรม
การบอกต่อของลูกค้า ความอ่อนไหวต่อราคา ความตั้งใจในการซื้อสิ นค้า หรื ออาจจะเป็ น
พฤติกรรมการร้องเรี ยนของลูกค้า โดยสิ่ งเหล่านี้ ลูกค้าจะแสดงให้เห็นว่ามีความภักดีสูง
หรื อต�่ำ สอดคล้องกับแนวคิดของ Gronroos (2000, pp. 395-419) ที่กล่าวว่าความภักดีเป็ น
ความสมัครใจของลูกค้าที่จะสนับสนุนหรื อมอบผลประโยชน์ให้กบั องค์การในระยะยาว
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โดยที่ลกู ค้าจะมีพฤติกรรมการซื้ อซ�้ำหรื อใช้บริ การจากองค์การอย่างต่อเนื่อง หรื อแนะน�ำ
ให้บุคคลอื่น ๆ มาใช้บริ การ รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อดีขององค์การ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของความรู ้ สึกที่ลูกค้ามีความประทับใจและมีความชื่ นชอบสิ นค้ามากกว่า
องค์การ
นอกจากนี้ Armstrong and Murphy (2003, pp. 134-142) ได้สรุ ปแนวคิดของความ
ภักดีจากมุมมองของตราสิ นค้า ว่าเป็ นสิ่ งที่ทำ� ให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติเชิงบวกหรื อทัศนคติที่
ดี และมีความผูกพันด้วยเป็ นอย่างมาก ซึ่ งทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้านั้นเกิ ดจาก 3 ส่ วน
ที่สำ� คัญ คือ (1) ความเชื่อมัน่ (2) การเข้าไปอยูก่ ลางใจของผูบ้ ริ โภค และ (3) ความง่าย
ในการเข้าถึงสิ นค้าหรื อบริ การ อีกทั้งแนวคิดจาก Bourdeau (2005, pp. 59) ได้มีการวัด
ขี ดความสามารถของบริ การในปั จจุ บนั ว่ามี พฒ
ั นาการเพิ่มขึ้ นจากอดี ตเป็ นอย่างมาก
การใช้เพียงความพอใจเบื้องต้นมาวัดขีดความสามารถของการบริ การไม่เพียงพอแล้วต่อ
ความภักดีที่จะเกิดขึ้น การก�ำหนดแบบจ�ำลองความภักดีของลูกค้าต้องวัดทั้งความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรม เช่น ความตั้งใจในการซื้อซ�้ำสิ นค้า และความตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนองค์การ
ที่ให้บริ การ รวมถึงการวัดผลได้เชิงพฤติกรรมหรื อการกระท�ำ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ
(1) การบอกต่อ (2) ความหนักแน่นในสิ่ งที่ชอบ (3) การแสดงตัว (4) การมีส่วนร่ วมในการ
ปกป้ อง และ (5) การไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ โดยทั้ง 5 ด้านนี้มีความส�ำคัญต่อการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าไปในที่สุด (Gronroos, 2000, pp. 395-419;
Armstrong and Murphy (2003, pp. 139; Bourdeau (2005, pp. 60) ดังสมมติฐานที่ 3 ต่อไปนี้
H3 : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประชากร คือ ลูกค้าของธนาคารสาขาของจังหวัดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของธนาคารออมสินภาค 9 จ�ำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาล�ำปาง สาขาเชียงราย สาขาพะเยา
สาขาแพร่ และสาขาน่าน โดยมีประชากรจ�ำนวน 245,687 ราย (ธนาคารออมสิ นภาค 9,
2557) โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ Yamane (1967, p.7) โดยก�ำหนดสัดส่ วน
คือ สาขาล�ำปาง 80 ราย สาขาเชียงราย 80 ราย สาขาจังหวัดน่าน 80 ราย จังหวัดแพร่ 80 ราย
และจังหวัดพะเยา 80 ราย รวมทั้งหมด 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา
วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติอนุมานวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) โดยเทคนิค Smart PLS 2.0 M3 (Christian and Alexander, 2012, online)
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ผลการวิจยั

1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ช้บริ การธนาคารออมสิ นจ�ำนวน 400 ราย โดยเป็ นเพศชายและเพศหญิงอยูใ่ น
สัดส่ วนใกล้เคียงกัน มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี มากที่สุด วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด สังกัดรัฐวิสาหกิจเป็ นส่วนใหญ่ มีรายได้ส่วนบุคคล ระหว่าง 10,001-20,000 บาท
โดยส่ วนใหญ่ใช้บริ การเดือนละ 1 ครั้งมากที่สุด โดยลูกค้าส่ วนมากใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
จ�ำนวน 190 คิดเป็ นร้อยละ 47.50 สาขาทีใ่ ช้บริ การมากทีส่ ุด คือ ธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดแพร่
เนื่องจากเป็ นเมืองของการลงทุนด้านการแปรรูปไม้สกั และกลุม่ สหกรณ์แปรรูป ไม้เฟอร์นิเจอร์
รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รองลงมาเป็ นสาขาจังหวัดเชียงราย โดยส่วนมากใช้บริ การ
ธนาคารออมสิ นระหว่าง 1–5 ปี จ�ำนวน 176 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.00
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจและความภักดี
ของลูกค้ า
ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานด้า นการจัด การลู ก ค้า สัม พัน ธ์
ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินภาค 9 จ�ำแนกเป็ นรายด้าน

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9 จ�ำแนกเป็ นราย
ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.85 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมา คือ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุ ด คือ ด้านความภักดีของลูกค้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ตามล�ำดับ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานและความสั มพันธ์ ตวั แบบสมการโครงสร้ าง

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
ทีม่ า : ผลการท�ำโปรแกรม Smart PLS 2.0 M3
หมายเหตุ : Customer Relationship Management = การจัด การลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ,
Satisfaction = ความพึงพอใจ, Loyalty = ความภักดี
ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง พบว่า ทุกตัวแปรมีความ
สัมพันธ์ตอ่ กัน โดยเฉพาะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีสมั ประสิทธิ์ทางเท่ากับ 0.604 มีคา่ R2 เท่ากับ 0.365 รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีสมั ประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ากับ 0.534 มีค่า R2
เท่ากับ 0.508 ล�ำดับต่อมา คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของ
ลูกค้าโดยมีสมั ประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.249 มีค่า R2 เท่ากับ 0.508 นอกจากนี้การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความภักดี ของลูกค้า โดยอ้อมผ่านความพึงพอใจ
มีสมั ประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.194
ผลการวิเคราะห์ อทิ ธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้ อมและอิทธิพลรวม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น ภาค 9 สรุ ปผลการทดสอบ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม

หมายเหตุ : TE= Total Effect, DE = Direct Effect, IE= Indirect Effect, N/A = Not Applicable
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลรวมต่อความพึงพอใจ
มีคา่ มากสูงสุดมีคา่ เท่ากับ 0.604 รองลงมา คือ ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
รวมต่อความภักดีของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.534 ล�ำดับสุ ดท้าย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
มีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.249 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.322 และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
มีอิทธิพลรวมต่อความภักดีของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.571
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

หมายเหตุ : t-stat 1.96 แสดงว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจมากที่ สุด โดยมี สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางเท่ ากับ 0.604 ซึ่ งสนับสนุ นตาม
สมมติฐาน ณ ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดี
ของลูกค้ามีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.534 ซึ่ งสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยส�ำคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 3 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อความภักดีของลูกค้า มีคา่ สัมประสิ ทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.249 ซึ่งสนับสนุนตามสมมติฐาน
ณ ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05

อภิปรายผล

ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพือ่ แจ้ง
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรื อสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้าผ่านทาง E-mail และ SMS มีคา่ เฉลีย่ มากทีส่ ุด
รองลงมา คือ การมีระบบ Call center ที่มีประสิ ทธิภาพสามารถตามค�ำถามลูกค้าแต่ละราย
ได้อย่างแม่นย�ำและรวดเร็ วและการติดตามเอาใจใส่ลกู ค้าทั้งก่อนและหลังการบริ การอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องลักษณะการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ทีส่ ำ� คัญ 4 ประการของชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544, หน้า 12) ทีก่ ล่าวว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง ผลวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของธรรมนูญ ประเสร็จเวศ
(2557, หน้า 2) ทีก่ ล่าวว่า การเพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานด้วยการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
จะช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการท�ำงานของฝ่ ายต่างๆขององค์การ โดยข้อมูลต่างนั้นได้มาจาก
ช่องทางการสื่ อสาร เช่น Fax, โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-Mail) เป็ นต้น ซึ่งการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานขององค์กรมีประโยชน์กบั ฝ่ ายต่างๆ ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของการ์ดเนอร์กรุ๊ ป (Gartner group (2002, pp. 155–157) การน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้จะช่ วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้เร็ วขึ้นและมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ความพึงพอใจโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นข้อ
พบว่า พนักงานมีกริ ยานอบน้อมและพูดจาไพเราะ กระบวนการในการด�ำเนินการธุรกรรม
ไม่ยงุ่ ยากจนเกินไปและมีจดุ รับบริ การหรื อจ�ำนวนช่องบริ การและการท�ำธุรกรรมอย่างทัว่ ถึง
เพียงพอ สอดคล้องกับแนวความคิด Kotler (1997, pp. 134-142) ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่
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เกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งร่ างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับนั้นสามารถสร้างขึ้นได้ เช่น การให้บริ การกับลูกค้า
ควรจะสร้างตั้งแต่การให้บริ การที่รวดเร็ ว พนักงานต้องมีความเข้าใจในความต้องการของ
ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้าได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ตอบสนองด้วยไมตรี จิต
การสร้างความพึงพอใจกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การก็จะท�ำให้ผูร้ ับเกิ ดความรู ้สึก
พึงพอใจ
3. ความภักดีของลูกค้ามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความตั้งใจ จะเป็ นลูกค้าใช้บริ การธนาคารออมสิ นตลอดไป รองลงมาคือ ยินดีจะ
แนะน�ำให้ผอู ้ นื่ ใช้บริ การธนาคารนี้และใช้บริ การธุรกรรมของธนาคารสม�ำ่ เสมอ สอดคล้อง
กับแนวคิดของผุดผ่อง ตรี บุปผา (2547, หน้า 9) ที่กล่าวว่า ความภักดีของลูกค้าเกิดจาก
ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการให้บริ การ พฤติกรรมและความรู ้ซ่ ึงปัจจัยที่ทำ� ให้เกิดความภักดี
ต่อการบริ โภค ประกอบด้วยพฤติกรรมการบอกต่อของลูกค้า ความอ่อนไหวต่อราคา ความ
ต้องใจในการซื้อและความให้การร้องเรี ยนของลูกค้ามีนอ้ ยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Bourdeau (2005, pp. 59) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของความภักดีของลูกค้าประกอบด้วย
5 ด้าน ได้แก่ (1) การบอกต่อ (2) ความหนักแน่นในสิ่ งที่ชอบ (3) การแสดงตัว (4) การมี
ส่ วนร่ วมในการปกป้ อง และ (5) การไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ เป็ นต้น
ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยเทคนิค Smart PLS สรุ ปได้วา่
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ สัมพันธ์กบั งานศึกษา
ของ Mass (1997, pp. 98) ที่สรุ ปว่าความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับความรู ้สึกในเชิงปลาบปลื้ม
หรื อความปิ ติหลังการซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การของบุคคลอันเป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการรับรู ้ต่อการปฏิบตั ิการของผูใ้ ห้บริ การหรื อประสิ ทธิภาพของสิ นค้ากับการให้
บริ การที่เกินคาดหวัง ดังนั้น ธุรกิจต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพือ่ รักษา
ระดับการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริ การตามที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ ส่งผลท�ำให้ความพึงพอใจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ
ต่อลูกค้า ท้ายที่สุดมีผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าไปในที่สุด
ล�ำดับต่อมา ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า เพราะความ
พึงพอใจเป็ นหัวใจส�ำคัญของธุ รกิ จบริ การ ท้ายที่ สุดจะท�ำให้เกิ ดความภักดี ของลูกค้า
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Dubrin (1997, pp. 178) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจเป็ นการ
พิจารณาความคาดหวังขั้นต�่ำสุ ด โดยระดับความพึงพอใจจ�ำแนกได้ 3 ระดับ คือ (1) ความ
พึงพอใจขั้นพื้นฐาน โดยที่ลูกค้าได้รับการดูแลและปฏิบตั ิข้ นั พื้นฐาน (2) ความพึงพอใจที่
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คาดหมาย ลูกค้าได้รับการดูแลและปฏิบตั ิอย่างเป็ นมิตรภาพที่ดี และ (3) ความพึงพอใจ
เป็ นพิเศษ ลูกค้าได้รับการดูแลปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีเยี่ยม เน้นความซาบซึ้ งและปลาบปลื้ม
สัมพันธ์กบั แนวคิดของ Millet (1954) ที่สรุ ปว่าองค์ประกอบของการสร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่เกิดจากการรับบริ การ คือ การให้บริ การอย่างเสมอภาคเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริ การที่ตรงต่อเวลา การให้บริ การอย่างพอเพียง มีความหลากหลายของบริ การและ
สถานที่อนั เหมาะสม การบริ การอย่างต่อเนื่ องและการบริ การแบบก้าวหน้าและ มีการ
ปรับปรุ งคุณภาพบริ การอยูต่ ลอดเวลา ท้ายที่สุดท�ำให้ลกู ค้ามีความประทับใจและกลับกลาย
มาเป็ นลูกค้าประจ�ำที่มีการซื้อซ�้ำส่ งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าไปในที่สุด
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานศึกษา
ของ Chapman (2004, pp.4); Kotlor and Amstrang (1999, pp. 134-142) ที่สรุ ปว่าหากลูกค้า
มีความพึงพอใจกับสิ นค้าและบริ การลูกค้าย่อมมีแนวโน้มที่จะภักดีต่อสิ นค้าและบริ การ
โดยหันกลับมาซื้ อสิ นค้าซ�้ำอีก เนื่ องจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจย่อมต้องการที่จะรักษา
ความสัมพันธ์เอาไว้และความสัมพันธ์ดงั กล่าวน�ำมาสู่ ความภักดีของลูกค้า รวมถึงมีการ
บอกต่อกับบุคคลที่ใกล้ชิด ท�ำให้ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล�ำดับสุ ดท้ายการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
เหตุผลเนื่องจาก การบริ หารความสัมพันธภาพเป็ นกระบวนการดึงดูดและการรักษาลูกค้า
โดยเริ่ มต้นจากการค้นหาลูกค้ามุ่งหวังจากกลุม่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ทว่ั ไป โดยส่งเสริ ม
หรื อสนับสนุนให้เป็ นลูกค้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีความประทับใจ เกิดความยินดีและ
มีความผูกพันเกิดขึ้นแล้ว ท้ายที่สุดย่อมจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ ำ� อีกหลายครั้ง จนท้ายที่สุด
กลายเป็ นลูกค้าประจ�ำ ซึ่งขั้นตอนให้เกิดการซื้อซ�้ำเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญมาก ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า โดยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและมุ่งยกระดับ
การให้บริ การแบบธรรมดาให้เป็ นระดับสมาชิ กผ่านคุณภาพบริ การที่ดี ดังแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541, หน้า 56; วิทยา ด่านธ�ำรงกุล, 2547, หน้า 67; Gartner group, 2002,
pp. 155–157) ที่ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน
			

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั

1. ด้านการด�ำเนินงาน
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความภักดีของลูกค้าอยูใ่ นระดับต�่ำ ตลอดจน
ผลลัพธ์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดี ของลูกค้าก็อยู่ใน
ระดับต�่ำเช่นเดียวกัน แสดงว่า ธนาคารออมสิ นควรน�ำผลการวิจยั ไปวางแผนกลยุทธ์ดา้ น
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การส่ งเสริ มการตลาดหรื อการสื่ อสารการตลาดที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย เพือ่ หาแนวทางให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจในการบริ การทีแ่ สดงถึงความเอาใจใส่
ในความต้องการซึ่งจะกลายเป็ นความภักดีในอนาคต
2. ด้านการวิจยั ครั้งต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอการวิจยั ในประเด็นการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ดว้ ยการเทียบเคียงประสิ ทธิภาพกับธนาคารชั้นน�ำอื่นๆ โดยเน้นการวิจยั ด้านปัจจัย
เชื่อมโยงของนวัตกรรมที่นำ� ไปสู่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงบูรณาการ อันน�ำไปสู่ความ
ภักดีของลูกค้าในที่สุด
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