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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ลูกค้าที่มกั จะมาเดินจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้า
เลี่ยงไปซื้ อขายผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ลกู ค้าก็เป็ นมนุษย์ที่ยงั ต้องการเข้าสังคม ดังนั้นการเข้าใจบทบาทของสุ ขภาวะ
ในการจับ จ่ า ยใช้ส อยจึ ง น่ าจะเป็ นสิ่ ง หลัก อันส าคัญ ที่ ท าให้ลู ก ค้า มาเดิ นศู น ย์ก ารค้า และงานวิจัย ในอดี ต ยังไม่ มี
การศึกษาถึงบทบาทที่เป็ นค่าอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) ของปั จจัยที่มีผลต่อ
สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยที่ ส่งผลต่อความภักดี ของลูกค้า สิ่ งเหล่านี้ จึงเป็ นการจุดประกายความคิดทาให้ผวู้ ิจยั
เลือกศึกษาในประเด็น บทบาทของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
การวิจยั นี้เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 306 ชุด และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี Partial Least Square (PLS) ผลการวิจยั พบว่า บทบาทของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ส่ งผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีค่าอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.538 ซึ่ งเป็ นค่าที่สูงที่สุด ส่ งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าทางตรงมากที่สุด ผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าและผูเ้ กี่ยวข้องจึงควรให้ความสาคัญกับปั จจัยนี้ เป็ นอันดับ
แรกเมื่อต้องการเพิ่มความภักดีของลูกค้ายกตัวอย่างเช่น การจัดประเภท กลุ่มของร้านค้าให้สามารถเดินหาได้ง่าย การ
ออกแบบป้ ายสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่สามารถสื่ อสารได้อย่างชัดเจน การบริ หารอาคารให้สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มี
การระบายอากาศที่ดี เพื่อตอบสนองความสบายทางประสาทสัมผัส สร้างความรู ้สึกน่ารื่ นรมย์ น่าเดิน เป็ นต้น
ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้าคือ การเพิ่มประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งส่ งผล
โดยตรงต่อสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย และส่ งผลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีค่าอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ
0.332 ซึ่ งเป็ นค่าที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าทางอ้อมมากที่สุด ผูใ้ ห้บริ การลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งการเพิ่ม
ความภักดีของลูกค้า จึงอาจเลือกปรับปรุ งในเรื่ องต่อไปนี้ คือ การบริ หารทรัพยากรอาคาร การจัดสรรสิ่ งอานวยความ
สะดวก เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจหลังจากได้มาเดินมากที่สุด
คาสาคัญ: ศูนย์การค้า, ความน่าสนใจของศูนย์การค้า, ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย, สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้
สอย, ความภักดีของลูกค้า
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ABSTRACT
Nowadays, the competitive ratio between the retail centres and online shopping is greatly increasing due
to the impacts of technological developments causing changes to customer behaviour. For this reason, shopping
centres need to adjust their operations in order to continually attract more customers to enter these centres.
Therefore, the managers of physical shopping centres must understand the insights regarding customers and provide
them with something that the online world cannot fulfil. Human beings are creatures who love to socialise, and the
issue of the shopping well-being will lead to customer loyalty; thus, there is a need to provide shopping centre
executives with a better understanding of how to implement shopping well-being in order to manipulate the
behaviours of customers.
This study is a quantitative research, in which online questionnaires were used to collect data from 306
samples, and Partial Least Square SEM (PLS-SEM) was employed to analyse the data. The results indicate that the
factors that have a direct effect on customer loyalty are the Shopping Centre Attractiveness, Shopping Experience
and Shopping Well-Being, whilst the factors that directly affect the Shopping Well-Being are the Shopping Centre
Attractiveness and Shopping Experience.
From the findings, it can be concluded that the factor which has a direct effect on customer loyalty is the
Shopping Well-being, with the direct influence value of 0.538. This factor is the highest value that directly affects
the loyalty of the customers. Thus, the executives and related parties of the shopping centres should give
importance to this aspect by, for example, categorizing their group of stores to be easily found, designing various
signs to clearly communicate, conducting clean building management that provides sufficient light and good
ventilation to respond to sensory comfort, and ensuring that there are enough parking areas and public toilets. All of
these are the factors that can create a pleasant feeling of Shopping Well-being.
As for the increasing of the Shopping Experience that has an indirect effect on customer loyalty and a
direct effect on the Shopping Well-being, the indirect influence value was 0.332, which is the highest value
affecting customer loyalty. As a result, the service providers and the related parties should consider this matter as
their top priority, such as effective building resource management and allocation of facilities in order to provide the
highest level of comfort and a positive impression after the customers have entered to receive the service.
Keywords: Shopping Center, Shopping Center Attractiveness, Shopping Experience, Shopping Well-Being,
Customer's Loyalty
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1. บทนา
เนื่ องด้วยปั จจุบนั ศูนย์การค้าต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของลูกค้าที่นิยมซื้ อขายผ่านทาง
ออนไลน์มากขึ้น ทาให้อตั ราการแข่งขันระหว่างศูนย์การค้าและการซื้ อสิ นค้าผ่านโลกออนไลน์นับวันจะยิ่งสู งขึ้น
จึงเกิดแนวคิดการนาสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being) มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพื่อให้มีประสบการณ์ในการเดิน ศูนย์การค้าที่ดีท้ งั ทางกายและทางใจ ซึ่ งจะส่ งผลไปถึงความภักดี ของลูกค้า
(Customer’s Loyalty) ในที่ สุ ด โดยแนวคิ ดสุ ขภาวะได้มี การศึ กษาวิ จัย มาเป็ นเวลายาวนาน แต่ การศึ กษาถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีของลูกค้ากับสุ ขภาวะยังมีไม่มากเท่าที่ควร จึงทาให้ผวู้ ิจยั ได้เลือกศึกษาบทบาทของ
สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยที่ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าว่า เพื่อให้ผบู ้ ริ หารศูนย์การค้าและผูเ้ กี่ยวข้องได้มี
ความเข้าใจและสามารถนาองค์ความรู ้ดงั กล่าว ไปประกอบการวางกลยุทธ์ในการบริ หารศูนย์การค้าเพื่อให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
ปั จจุบนั แนวคิดในการบริ หารศูนย์การค้าที่ให้ความสาคัญกับการสร้างสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยให้กบั
ลูกค้าได้มีการนามาปรับใช้มากยิง่ ขึ้นในศูนย์การค้าชั้นนาของประเทศไทย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสุ ขภาวะ
ในการจับจ่ายใช้สอยต่อความภักดีของลูกค้ายังคงไม่ได้รับการศึกษาอย่างชัดเจนในประเทศไทยและยังไม่มีงานวิจยั ที่
ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจว่า จะใช้ความมีสุขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าให้
เกิดขึ้นได้อย่างไร ผูว้ ิจยั จึ งเลือกศึกษาในประเด็นดังกล่าวเพื่ออธิ บายว่าปั จจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรและ
บทบาทของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยจะส่ งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าได้อย่างไร ซึ่ งประเด็นดังกล่าวส่ งผลต่อ
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันและความสาเร็ จของศูนย์การค้า
3. การดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิ จัย สื บ ค้น จากค าส าคัญ และตัว แปรที่ มี ค วามใกล้เ คี ย งกับ งาน เช่ น ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้า ความสามารถในการสร้างความน่าสนใจของศูนย์การค้า ประสบการณ์ภายในศูนย์การค้า รู ปแบบการใช้
ชี วิต สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ความภักดี ของลูกค้า เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาความสัมพันธ์บทบาทของ
ประสบการณ์การเดินที่ส่งผลต่อการสร้างความน่าสนใจของศูนย์การค้า ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย สุ ขภาวะ
ในการจับจ่ายใช้สอยและความภักดีของลูกค้า พบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่องานวิจยั ดังนี้
ทฤษฎีความต้องการจับจ่ายใช้สอย (The Retail Demand Externalities Theory) กล่าวว่า ผลกระทบของร้านค้า
เกิดขึ้น เมื่อลูกค้าถูกดึงดูดให้เข้าไปยังศูนย์การค้า หรื อร้านค้าแบรนด์ดงั ร้านที่เป็ นผูเ้ ช่าหลัก หรื อ Anchor โดยอาจเป็ น
การผสมผสานของผูเ้ ช่าที่น่าสนใจ (Damian, Curto & Pinto, 2011) ร้านค้าบางแห่ งสร้างรู ปลักษณ์ภายนอกเพื่อดึงดูด
ลูกค้าไปยังร้านค้าอื่น ๆ ดังนั้นความสาเร็ จของแต่ละร้านขึ้นอยูก่ บั สถานะของความน่าสนใจของร้านค้าอื่น ๆ และการ
จัดวางส่ วนผสมของร้านค้าของผูบ้ ริ หารศูนย์การค้า นอกจากนี้ การรับรู ้ ทาเลที่ต้ งั การตกแต่ง ความสะดวกสบายในการ
จับจ่ายใช้สอย รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ยังส่ งผลต่อความน่าสนใจได้อีกด้วย (Borusiak,
Pieranski, Florek & Mikolajczyk, 2018) โดยที่รูปลักษณ์ภายนอกของศูนย์การค้ามีอิทธิ พลสาคัญต่อความน่าสนใจที่จะ
ดึงให้ลกู ค้าเข้ามาเดินอีกด้วย (Wongkerd, 2017) ผูว้ ิจยั จึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้
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สมมุติฐานที่ 1 : ความน่ าสนใจของศูนย์การค้า (Shopping Center Attractiveness) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ
ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience)
ทฤษฎีการส่ งผลกระทบจากล่างขึ้นบน (Bottom - up Spillover Theory) กล่าวว่า การกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
สามารถส่ งผลกระทบต่อสิ่ งหนึ่ งได้ เช่นเดียวกับประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากการจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสิ นค้า
สามารถส่ งผลต่อสุ ขภาวะส่ วนตัวได้ดว้ ยเช่นกัน (Muchinsky, 2006) ซึ่ งรู ปแบบการส่ งผลกระทบสามารถเป็ นได้ท้ งั
ทางบวก (Positive spillover) และทางลบ (Negative spillover) โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ทฤษฎีการส่ งผลกระทบ
จากล่างขึ้นบนที่นาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในบริ บทของชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตตามมาตร
วัดสากล (Andrews & Withey, 1976; Campbell, 1976; Diener, 1984) สมมุติฐานที่ 2 จึงเป็ นดังนี้
สมมุติฐานที่ 2 : ความน่าสนใจของศูนย์การค้า (Shopping Center Attractiveness) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อสุ ข
ภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being)
การศึกษาทฤษฎี เกี่ ยวกับสุ ขภาวะ (WBT: Well-Being Theory) นักวิชาการจากทัว่ โลก ได้สังเคราะห์
องค์ประกอบไว้ใน P.E.R.M.A. ซึ่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ อารมณ์เชิ งบวก (Positive Emotions),
ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในสิ่ งที่ทา (Engagement), ความสัมพันธ์ที่ดี (Positive Relationships), การรับรู้ถึงความหมายของ
ชีวิต หรื อสิ่ งที่ทา (Meaning), การบรรลุถึงเป้ าหมาย (Accomplishment) : PERMA การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสุ ขภาวะ
ได้นามาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (SWB: Shopping Well-Being) คือ การที่ลูกค้าได้รับ
ผลกระทบจากศูนย์การค้าในการเติมเต็มความต้องการ ซึ่ งเป็ นบริ บทสาคัญของชีวิต ((Hedhli, Chebat & Sirgy, 2011)
เช่ น การด าเนิ น ชี วิ ต ของลู ก ค้า การเข้า สั ง คม กิ จ กรรมยามว่า งและชี วิ ต ชุ ม ชน โดยเป็ นผลมาจากการตัด สิ น ว่า
ห้างสรรพสิ นค้ามีส่วนสาคัญต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคน ๆ หนึ่ ง ด้วยการนาเสนอร้านค้าที่มีสินค้าและบริ การที่
จาเป็ นอย่างหลากหลายตอบโจทย์การดาเนินชีวิตของลูกค้า ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงตั้งสมมุติฐานที่ 3 ดังนี้
สมมุติฐานที่ 3 : ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อสุ ขภาวะ
ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being)
ทฤษฎีความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty Theory) เป็ นการศึกษาความภักดี ซึ่ งหมายถึง พันธะสัญญา
หรื อข้อผูกพันระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การที่มีพฤติกรรมซื้ อซ้ า หรื อกลับมาใช้บริ การซ้ าอย่างสม่าเสมอด้วย
ความรู้สึกยินดี จนพัฒนาเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ๆ รวมถึงความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่จะกลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การอีกในอนาคต (Edvardsson et al, 2000) และพฤติกรรมเผยแพร่ คาพูดในเชิงบวก
เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ๆ ในเชิงบวกแก่ผอู ้ ื่น (Kuenzel & Katsaris, 2009) โดยความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้ลูกค้าสนใจคู่แข่งรายอื่น ถึงแม้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การของฝ่ ายคู่แข่งจะดีกว่าก็ตาม เนื่ องจากลูกค้าเกิดความคุน้ เคย
ในสิ นค้าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ (วีณา โฆษิตสุ รังคกุล,
2546) ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ที่ มี ต่ อ ห้า งสรรพสิ น ค้า ถื อ เป็ นกุ ญ แจความส าเร็ จ ที่ ย งั่ ยืน ซึ่ งทุ ก ห้า งสรรพสิ น ค้า ให้
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความท้าทายให้กบั ห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแค่ดึงดูดลูกค้า แต่
ยังหมายถึงการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาลูกค้าให้อยูก่ บั องค์กรให้นานที่สุด (Liang, 2008) จากการทบทวนข้างต้น
ผูว้ จิ ยั จึงตั้งสมมุติฐานที่ 4 – 6 ดังนี้
สมมุตฐิ านที่ 4 : ความน่าสนใจของศูนย์การค้า (Shopping Center Attractiveness) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความ
ภักดีของลูกค้า (Customer’s Loyalty)
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สมมุติฐานที่ 5 : สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความภักดีของ
ลูกค้า (Customer’s Loyalty)
สมมุติฐานที่ 6 : ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความภักดี
ของลูกค้า (Customer’s Loyalty)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา: ผูว้ ิจยั , 2019
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งสารวจ (Survey) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งการแจกแบบสอบถามและการใช้แบบสอบถามออนไลน์ มาตร
วัดใช้แบบ Five-point Likert scales โดยมีคะแนน 1 - 5 และใช้การวิเคราะห์สมมุติฐานโดยใช้แบบจาลองสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ซึ่ งแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างสาหรับงานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์
สมการโมเดลเชิงโครงสร้างแบบกาลังสองน้อยสุ ดบางส่ วน (Partial Least Square SEM หรื อ PLS-SEM)
ประชากร (Population) ที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ ประชากรที่เคยเดินในศูนย์การค้าจากข้อมูลการจัด
อันดับศูนย์การค้าที่ ดีที่สุดของกรุ งเทพฯ และจากคะแนนรี วิวของนักท่องเที่ ยวในเว็บไซต์ www.hotels.com ได้แก่
Central Embassy, Central World, EmQuartier, Iconsiam, MBK center, Pantip Plaza, Platinum Fashion mall, Siam
Center, Siam Discovery, Siam Paragon, Terminal 21 ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา ข้างต้น ผูว้ ิจยั ใช้สูตรคานวณใน
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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โดยที่

= ขนาดกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการ
= ค่าระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z=1.96
= ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง สาหรับ 5 point Likert Scale
อ้างอิงจากงานวิจยั ที่ใกล้เคียงกัน คือ 0.976 (Shafiee & Es-Haghi, 2016)
= ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ กาหนดให้ค่า
การยอมรับผลต่างของความผิดพลาด เท่ากับ 5%

จากสู ตร ทาให้ได้จานวนตัวอย่างน้อยที่ สุดสาหรั บการวิจยั ครั้ งนี้ คือ 139 ตัวอย่าง แต่งานวิจยั นี้ มีตวั แปร
ทั้งสิ้ น 20 ตัว จึงควรใช้ 10 ตัวอย่างต่อ 1 คาถามหรื อ 1 ตัวแปร และเพื่อความถูกต้องแม่นยาของการศึกษาด้วยวิธี PLS
ผูว้ ิจยั จึงจึงเก็บตัวอย่างทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 300 ตัวอย่าง
คาถามที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงในแบบสอบถามประยุกต์จากการทบทวนวรรณกรรม โดยตัวแปรแฝงทั้งหมด 4
ตัว ได้แก่ ความน่าสนใจ, ประสบการณ์, สุ ขภาวะและความภักดี นามากาหนดมาตรวัดของแต่ละตัวแปรผ่านคาถามชี้
วัด 5 คาถามต่อ 1 ตัวแปร รวมทั้งสิ้ น 20 คาถาม ซึ่ งใช้มาตรวัด 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1-5 ความหมายและมาตรวัดแต่
ระดับเป็ นดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
เฉยๆ
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ตารางที่ 1 คาถามชี้วดั ค่าตัวแปรแฝงที่ใช้ในงานวิจยั
องค์ ประกอบ/ ตัวแปรแฝง
คาถามชี้วดั
ความน่ าสนใจของ
SCA1: ภาพภายนอกของศูนย์การค้านี้ ดึงดูดความสนใจของท่าน
ศูนย์ การค้ า (SCA:
SCA2: ท่านชอบบรรยากาศภายในศูนย์การค้านี้
Shopping Center
SCA3: ท่านรู ้สึกเพลิดเพลินในการเดินภายในศูนย์การค้านี้
Attractiveness)
SCA4: ท่านรู ้สึกอยากเดินอยูภ่ ายในศูนย์การค้าให้นานที่สุด
SCA5: สิ่ งที่ท่านนึกถึงศูนย์การค้านี้ คือความสนุกและความสุ ขในการเดิน
ประสบการณ์ ในการจับจ่ าย SE1: การจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้านี้ ท่านได้เรี ยนรู้ และจุดประกายความคิดใหม่ ๆ
ใช้ สอย (SE: Shopping
SE2: เมื่อท่านนึ กถึงศูนย์การค้านี้ จะนึ กถึงประสบการณ์ในอดีตที่เคยไปเดินได้
Experience)
อย่างชัดเจน
SE3: ท่านรู ้สึกว่า ผูค้ นที่ไปเดินภายในศูนย์การค้า สนใจหรื อชื่นชอบคล้ายกับท่าน
SE4: ท่านรู ้สึกประทับใจที่ได้มาเดินภายในศูนย์การค้านี้
SE5: ศูนย์การค้าดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการหรื อความคาดหวังของท่านใน
การเดินได้เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 1 คาถามชี้วดั ค่าตัวแปรแฝงที่ใช้ในงานวิจยั (ต่อ)
SWB1: การเดินศูนย์การค้าดังกล่าว ช่วยเสริ มสร้างภาวะแห่งการมีความสุ ขทั้งทาง
ร่ างกายและทางจิตใจให้กบั ท่านเมื่อไปเดิน
สุ ขภาวะในการจับจ่ ายใช้
สอย (SWB: Shopping
SWB2: ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินศูนย์การค้าดังกล่าว
Well-Being)
SWB3: เมื่อเปรี ยบเทียบกับศูนย์การค้าในอุดมคติของท่าน ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับ
การเดินในศูนย์การค้าดังกล่าว
SWB4: ศูนย์การค้าดังกล่าว เป็ นอีกสถานที่สาคัญที่จะช่วยเสริ มสร้างภาวะแห่งการ
มีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและทางจิตใจในการจับจ่ายใช้สอยให้กบั ท่าน
SWB5: ท่านมักจะมาเดินศูนย์การค้าดังกล่าวกับครอบครัวหรื อเพื่อนเสมอ เพื่อใช้
เวลาอยูร่ ่ วมกันให้นานขึ้น
ความภักดีของลูกค้ า(CL: CL1: ท่านมักจะมาเดินศูนย์การค้าดังกล่าวบ่อยขึ้น หรื อเมื่อทุกครั้งที่มีโอกาส
Customer’s Loyalty)
CL2: ท่านตั้งใจที่จะมาเดินศูนย์การค้าดังกล่าวอีกในอนาคต
CL3: ท่านมักจะบอกต่อ หรื อแนะนาเกี่ยวกับศูนย์การค้าดังกล่าวในเชิงบวกกับคน
รู้จกั รวมถึงการแชร์ขอ้ มูล การรี วิวในโลกโซเชียลมีเดีย
CL4: ท่านมักจะชักชวนหรื อแนะนา ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั ให้มาเดินและจับจ่าย
ใช้สอยที่ศนู ย์การค้าดังกล่าว ในช่วงที่มีวนั หยุดพักผ่อนหรื อเทศกาลสาคัญ
CL5: เมื่อนึ กถึงศูนย์การค้าในอุดมคติของท่าน ศูนย์การค้าดังกล่าวจะผุดขึ้นมาเป็ น
อันดับแรก
4. ผลการวิจัย
คุณลักษณะโดยรวมของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 306 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งร้ อยละ
60.13 และเพศชายร้อยละ 39 โดยอายุของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 54.24 มากที่สุด รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 32.02 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาขั้นสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 52.28 รองลงมาเป็ นระดับ
ปริ ญญาโท ร้อยละ 42.81 และมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั มากที่สุด ร้อยละ 52.94 รองลงมาเป็ นธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ
24.18 และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.5 รองลงมาเป็ น 30,001 – 40,000 บาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.26 ตามลาดับ
พฤติกรรมการเดินศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เดินศูนย์การค้า 2 - 5 ครั้งต่อเดือน
ร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็ น 6 – 10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 33.66 ส่ วนใหญ่มกั มาเดินกับคนรัก ร้อยละ 35.62 รองลงมา
มักจะมาเดินกับเพื่อน ร้อยละ 29 ระยะเวลาที่ผตู้ อบแบบสอบถามใช้ในการเดินศูนย์การค้าส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 1 – 2 ชัว่ โมง
คิดเป็ นร้อยละ 54.57 รองลงมา 3 – 4 ชัว่ โมง ร้อยละ 36.6 ตามลาดับ
การประเมินโมเดลการวัดจากการทดสอบความเที่ยงตรงของตัวแปรสังเกต หรื อข้อคาถามแต่ละข้อของแต่
ละตัวแปรแฝงมี การทดสอบน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer Loadings) โดยตัดจากคาถามที่ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบภายนอกมีค่าน้อยกว่า 0.7 ออกไป ทั้งหมด 2 คาถามที่ถูกตัดออก คือ SCA1 และSWB1 หลังจากตัด
คาถามทั้ง 2 คาถามออกแล้ว จะได้ผลประเมินโมเดลการวัดในรอบสุ ดท้าย (Final Iteration) ดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 ผลการประเมินโมเดลการวัดในรอบสุ ดท้าย (Final Iteration)
จากนั้นผูว้ ิจัย ทดสอบความเที่ ยงของแบบสอบถามด้วยค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ความเที่ ยงประกอบ (Composite
Reliability) และค่า Cronbach’s Alpha จากการประเมินโมเดลการวัดรอบแรกและรอบสุ ดท้าย พบว่าทั้ง 2 ค่าของทุก
ตัวแปรแฝงมี ค่ามากกว่า 0.7 ทุ กตัวแปร แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทุ กตัวในงานวิจยั นี้ มีความน่ าเชื่ อถื อ โดยสามารถ
เรี ยงลาดับความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อยได้ ยิง่ ค่า Cronbach’s Alpha มากยิ่งมีความเที่ยงสู ง โดยค่านี้ มาจากการรัน
โมเดลครั้งที่ 2 หรื อ (Final Iteration)
ตารางที่ 2 ค่า Composite Reliability และค่า Cronbach’s Alpha ของตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
ค่ า Composite
Reliability
1) สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being)
0.935
2) ความภักดีของลูกค้า (Customer’s Loyalty)
0.929
3) ปร ะ ส บก า ร ณ์ ใ น กา ร จั บ จ่ า ยใ ช้ ส อย ( Shopping
0.907
Experience)
4) ความน่ า สนใจของศู น ย์ก ารค้า (Shopping
Center
0.894
Attractiveness)

ค่ า Cronbach’s Alpha
0.907
0.905
0.873
0.841

การทดสอบความตรงของเครื่ องมือวัดในแบบสอบถาม เป็ นการทดสอบว่าข้อคาถาม (Item) ต่าง ๆ สามารถ
ใช้เป็ นตัวชี้วดั ตัวแปรแฝง Construct เดียวกันนั้นได้ สถิติที่ใช้วดั ความตรงเชิงเข้าลู่ คือค่าความแปรปรวนที่สกัดได้
เฉลี่ย (Average Variance Extract) หรื อ AVE โดยที่ค่า AVE จะต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.5 แสดงว่าตัวแปรสามารถอธิ บาย
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ความแปรปรวนของตัวแปรบ่งชี้ได้มากกว่าร้อยละ 50 จากตารางที่ 3 พบว่า การวัดครั้งสุ ดท้าย ตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่า
AVE ไม่ต่ากว่า 0.5 ทุกตัว โดยที่ สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ความภักดีของลูกค้า ความน่าสนใจของศูนย์การค้า
ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย มีค่าความแปรปรวนที่ สกัดได้เฉลี่ย (AVE) คือ 0.782, 0.725, 0.679, 0.663
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแต่ละตัว สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรบ่งชี้ที่เป็ นองค์ประกอบได้ดี
ตารางที่ 3 ผลของการประเมินโมเดลการวัดสรุ ปค่า AVE
ตัวแปร

ค่า Average Variance Extracted (AVE)

1) Shopping Well-Being

0.782

2) Customer’s Loyalty

0.725

3) Shopping Center Attractiveness

0.679

4) Shopping Experience

0.663

การทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั ของการวิเคราะห์สมการโมเดลเชิงโครงสร้างแบบ PLS – SEM โดยใช้
การ Bootstrapping เพื่อทดสอบการมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ทางเส้นทางที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 หรื อ P<0.05 และ t-values มีค่าสู งกว่า 1.96 หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางสนับสนุ นสมมติฐานงานวิจยั
ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ผลการทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value) จากกระบวนการ Bootstrapping
โมเดลการวิเคราะห์น้ ี มีอิทธิ พลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวคือ การสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้า (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ค่าอิทธิ พลรวม (Total Effect) ค่าอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิ พล ทางอ้อม (Indirect Effect)
ของปั จจัยที่มีผลต่อตัวแปรแฝง
ความสั มพันธ์ ตัวแปรแฝง
Direct Effect
Indirect Effect Total Effect
0.139
0.139
SCA  CL
0.739
0.739
SCA  SE
0.294
0.294
SCA  SWB
0.182
0.182
SE  CL
0.677
0.677
SE  SWB
0.538
0.538
SWB  CL
0.158
0.297
SCA  SWB  CL
0.456
0.739
SCA  SE  SWB
0.332
0.514
SE  SWB  CL
5. การอภิปรายผล
5.1 วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ผลจากค่าอิทธิ พลรวม (Total Effect) ค่าอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ค่าอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect)
ของปั จจัยที่มีผลต่อตัวแปรแฝง (ตารางที่ 4) พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า คือสุ ขภาวะในการ
จับจ่ายใช้สอย โดยมีค่าอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.538 ซึ่ งเป็ นค่าที่ส่งผลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า ตามด้วยปั จจัย
ของประสบการณ์ในการจับจ่ ายใช้สอย โดยมี ค่าอิ ทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.182 และสุ ดท้ายคือ ความน่ าสนใจของ
ศูนย์การค้ามีค่าอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.139 ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า คือการเพิ่ม
ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย และส่ งผลทางอ้อมต่อความภักดี
ของลูกค้า โดยมีค่าอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ 0.332 ตามด้วยการเพิ่มความน่าสนใจของศูนย์การค้า ซึ่ งส่ งผลทางตรงต่อ
สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย และส่ งผลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีค่าอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ 0.158
5.2 การวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรคัน่ กลาง
การวิเคราะห์ อิทธิ พลของตัวแปรคัน่ กลางด้วยกระบวนการ Bootstrapping ที่ ใช้ในการตรวจสอบความ
เชื่อมโยงภายในโมเดลของอิทธิ พลระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามผ่านตัวแปรคัน่ กลาง พิจารณาว่าตัวแปรคัน่ กลาง
มี อิทธิ พลทางตรงหรื อมี อิทธิ พลทางอ้อม ถ้าอิ ทธิ พลทางอ้อมที่ กาหนด ทาให้อิทธิ พลทางตรงของตัวแปรต้นที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามมีค่าลดลงจนอยูใ่ นระดับที่ไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่าตัวแปรคัน่ กลางนั้นมีอิทธิ พลสมบูรณ์
(Full Mediation Effect) ในทางกลับกัน ถ้าอิทธิ พลทางตรงของตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามยังอยูใ่ น
ระดับนัยสาคัญ แสดงว่าตัวแปรคัน่ กลางนั้นยังมี อิทธิ พลบางส่ วน (Partial Mediation Effect) ซึ่ งการทดสอบใน
งานวิจยั นี้ มีตวั แปรคัน่ กลาง 2 ตัว ได้แก่ ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย และสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งตัว
แปรดังกล่าวทั้งหมดมี ความสัมพันธ์ ต่อ ตัวแปรตาม 1 ตัว คื อ ความภักดี ของลูกค้า โดยมี ผลการทดสอบอิ ทธิ พล
ทางตรงระหว่างตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ดังตารางที่ 5
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SCA  SE  CL
SCA  SWB  CL
SE  SWB  CL
SCA  SE  SWB  CL
SCA  SE  SWB

p-values

t-values

ความสั มพันธ์ ตัวแปรต้ น ตัวแปรคัน่ กลาง และตัวแปรตาม

Path Coefficient
(Indirect effect)

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการมีนยั สาคัญของอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) ระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปรคัน่ กลาง
และตัวแปรตาม

0.134

2.431

0.015*

0.158

4.152

0.000*

0.332

6.305

0.000*

0.246

6.008

0.000*

0.456

11.378

0.000*

หมายเหตุ: * p < 0.05
จากข้อมูลในตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยผ่านตัวแปรสุ ขภาวะในการ
จับจ่ายใช้สอย ไปยังความภักดีของลูกค้า มีค่า Path Coefficient เท่ากับ 0.332 ซึ่ งให้ผลมากที่สุด รองลงมาคือ การเพิ่ม
ความน่าสนใจของศูนย์การค้า ผ่านประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย และผ่านสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ไปยัง
ความภักดีของลูกค้า มีค่า Path Coefficient เท่ากับ 0.246 ต่อมาคือ การเพิ่มความน่าสนใจของศูนย์การค้า ผ่านสุ ขภาวะ
ในการจับจ่ายใช้สอย ไปยังความภักดีของลูกค้า มีค่า Path Coefficient เท่ากับ 0.158 และสุ ดท้ายคือ การเพิ่มความ
น่ าสนใจของศูนย์การค้า ผ่านประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย ไปยังความภักดีของลูกค้า มีค่า Path Coefficient
เท่ากับ 0.134
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า บทบาทของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ส่ งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของ
ลูกค้า โดยมี ค่าอิ ทธิ พลทางตรงเท่ ากับ 0.538 ซึ่ งเป็ นค่าที่ สูงที่ สุด ส่ งผลต่อความภักดี ของลูกค้าทางตรงมากที่ สุด
ผลการวิจยั พบว่า คาถามชี้วดั ทุกคาถามมีค่า Outer loading มากกว่า 0.7 และพบว่า คาถามที่ใช้ช้ ีวดั ปั จจัยด้าน สุ ขภาวะ
ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being) SWB2 “ท่านรู ้ สึกพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดิ น
ศูนย์การค้าดังกล่าว” มีค่าเฉลี่ยที่ 4.016 แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินศูนย์การค้า
ดังกล่าว อีกนัยหนึ่ งก็คือ สุ ขภาวะที่ดีเป็ นผลลัพธ์สูงสุ ดของความพึงพอใจ อันจะนาไปสู่ ความภักดีในที่สุด ซึ่ งปั จจัย
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ดังกล่าวทั้งผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าและผูเ้ กี่ยวข้องควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก ยกตัวอย่างเช่น การจัดประเภท กลุ่ม
ของร้านค้าให้สามารถเดินหาได้ง่าย การออกแบบป้ ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถสื่ อการได้อย่างชัดเจน ความสะอาด
การบริ หารอาคาร ให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี ที่ ตอบสนองความสบายทางประสาทสัมผัส สร้าง
ความรู ้ สึกน่ ารื่ นรมย์ น่ าเดิ น มี ที่จอดรถและห้องน้ าเพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี เกี่ ยวกับสุ ขภาวะ (WBT: WellBeing Theory) ที่ กล่าวไว้ว่า สุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (SWB: Shopping Well-Being) คือ การที่ลูกค้าได้รับ
ผลกระทบจากศูนย์การค้าในการเติมเต็มความต้องการ ซึ่ งเป็ นบริ บทสาคัญของชีวิต (Hedhli at al, 2013) เช่น การ
ดาเนินชีวิตของลูกค้า การเข้าสังคม และกิจกรรมยามว่าง
ส่ วนบทบาทของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยส่ งผลทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยผ่านตัวแปรสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้
สอยส่ งผลซึ่ งเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง ไปยังความภักดีของลูกค้า มีค่า Path Coefficient เท่ากับ 0.332 ซึ่ งให้ผลมากที่สุด
สอดคล้องกับทฤษฎีการส่ งผลกระทบ (Spillover Theory) ของ Muchinsky (2016) กล่าวไว้วา่ การกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
สามารถส่ งผลกระทบต่อสิ่ งหนึ่ งได้ เช่นเดียวกับการเพิ่มประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย ส่ งผลต่อสุ ขภาวะในการ
จับจ่ายใช้สอย ไปยังความภักดีของลูกค้าได้เช่นกัน
สิ่ งสาคัญที่ สุดของการบริ หารศูนย์การค้าเพื่อให้เกิ ดผลทางตรงต่อความภักดี ของลูกค้า ผลการวิจยั พบว่า
คาถามที่ใช้ช้ ีวดั ปั จจัยด้านความภักดีของลูกค้า (Customer’s Loyalty) CL2 “ท่านตั้งใจที่จะมาเดินศูนย์การค้าดังกล่าว
อีกในอนาคต” มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.141 แสดงให้เห็ นว่า ปั จจุ บนั ลูกค้ารู ้ สึกยินดี ที่จะกลับมาเดิ นที่ ศูนย์การค้าดังกล่าวใน
อนาคต ซึ่ งเป็ นผลจากทางตรงและทางอ้อมของสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ความน่ าสนใจของศูนย์การค้าและ
ประสบการณ์จบั จ่ายใช้สอย ซึ่ งความภักดีของลูกค้าจะนาไปสู่ การมาเดินซ้ า มาซื้ อซ้ า การแนะนา การแสดงพฤติกรรม
อุปถัมภ์ การเผยแพร่ คาพูดเชิงบวกเกี่ยวกับศูนย์การค้า (Positive Word of Mouth) ตรงตามทฤษฎีความภักดีของลูกค้า
(Customer Loyalty Theory) ของ Koyler et al, 2010 & Oliver, 1999 ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ๆ
รวมถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าที่จะกลับมาซื้ อหรื อใช้บริ การอีกในอนาคต (Edvardsson et al, 2000) และ
พฤติกรรมเผยแพร่ คาพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ๆ ในเชิงบวกแก่ผอู ้ ื่น (Kuenzel & Katsaris, 2009)
ของบทที่ 2 ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ทางผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าและผูเ้ กี่ ยวข้องต้องให้ความสาคัญกับความภักดีของ
ลูกค้า ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญของความได้เปรี ยบในการแข่งขันและความสาเร็ จของศูนย์การค้า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้างต้น ผูบ้ ริ หารศูนย์การค้าหรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากผลดังกล่าวสาหรับการพัฒนากลยุทธ์และการ
บริ หารอาคารเพื่อให้สามารถเติมเต็มความต้องการให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุดในอนาคต
6.1 ประโยชน์ดา้ นทฤษฎี
งานวิจยั นี้ จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านการสร้างและคานวน
ผลจากโมเดลจาลองประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ทาให้สามารถเห็นได้ว่าความน่าสนใจของศูนย์การค้า
และประสบการณ์จบั จ่ายใช้สอย ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้
สอย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ในงานวิจยั นี้ มีตวั แปรคัน่ กลาง 2 ตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้
สอย และสุ ขภาวะในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งตัวแปรดังกล่าวทั้งหมดมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ ความ
ภักดีของลูกค้าตัวแปรคัน่ กลางมีอิทธิ พลทางตรงหรื อมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อปั จจัยความภักดีของลูกค้าได้อีกด้วย
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6.2 ประโยชน์ดา้ นการนาไปปฏิบตั ิ
หากผูบ้ ริ หารต้องการเพิ่มปั จจัยความภักดีของลูกค้าโดยตรง มีผลแรง ควรให้ความสาคัญกับสุ ขภาวะในการ
จับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being) ซึ่ งมีค่าอิทธิ พลทางตรง ที่ 0.538 ในตารางที่ 4 และข้อ CL2 “ลูกค้าตั้งใจที่จะ
มาเดินศูนย์การค้าดังกล่าวอีกในอนาคต” ซึ่ งมีค่า Mean ที่ 4.141 ในตารางที่ 4.3 นอกจากนี้ การบริ หารความสัมพันธ์
ของลูกค้าก็เป็ นสิ่ งสาคัญ เช่น การให้สิทธิ พิเศษ บริ การที่จอดรถฟรี 1 ปี สาหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายไม่ต่ากว่า 1 ล้าน
บาทต่อปี หรื อการมอบบัตรกานัลในช่ วงเทศกาลพิเศษแก่ลูกค้า เป็ นต้น ก็มีส่วนช่วยให้ลูกค้าเกิ ดความผูกพันและ
ความภักดี ต่อศูนย์การค้าได้เช่นกัน หากพิจารณาลักษณะของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าแล้ว ไม่สามารถปรั บ
โดยตรงได้ ก็สามารถทาได้โดยปรับจากการสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience) ผ่านสุ ข
ภาวะในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Well-Being) ไปยังความภักดีของลูกค้า (Customer’s Loyalty) มีค่าอิทธิ พล
ทางอ้อม ที่ 0.332 ในตารางที่ 4 แต่ไม่แนะนา เนื่ องจากมีค่าไม่สูงนัก การสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย เช่น
การบริ ห ารทรั พ ยากรอาคาร จัด สรรสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ลู ก ค้า เกิ ด ความสะดวกสบายและเกิ ด ความ
ประทับใจหลังจากได้รับบริ การมากที่สุด เป็ นต้น
หากผูบ้ ริ หารต้องการเพิ่มปั จจัยสุ ขภาวะในการจับจ่ ายใช้สอยโดยตรง มี ผลแรง ควรให้ความสาคัญกับ
ประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience) ซึ่ งมีค่าอิทธิ พลทางตรง ที่ 0.677 ในตารางที่ 4.11 และข้อ
SWB2 “ลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินศูนย์การค้าดังกล่าว” ซึ่ งมีค่า Mean ที่ 4.016 ในตาราง
ที่ 4.3 โดยที่ เน้นการสร้ างภาวะแห่ งความสบาย ความสะดวก ยกตัวอย่างเช่ น การจัดประเภท กลุ่มของร้ านค้าให้
สามารถเดิ นหาได้ง่าย การออกแบบป้ ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สามารถสื่ อการได้อย่างชัดเจน ความสะอาดการบริ หาร
อาคาร ให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี ที่ตอบสนองความสบายทางประสาทสัมผัส สร้างความรู ้สึกน่า
รื่ นรมย์ น่ าเดิ น มี ที่จอดรถและห้องน้ าเพียงพอ หากพิจารณาลักษณะของศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้าแล้ว ไม่
สามารถปรับโดยตรงได้ ก็สามารถทาได้โดยปรับจากการสร้างความน่าสนใจของศูนย์การค้า (Shopping Center
Attractiveness) ผ่านประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping Experience) อันจะนาไปสู่ สุขภาวะในการจับจ่าย
ใช้สอย (Shopping Well-Being) มีค่าอิทธิ พลทางอ้อม ที่ 0.456 แต่ไม่แนะนา เนื่ องจากมีค่าไม่สูงนัก เช่น การสร้าง
ความน่ าสนใจของศูนย์การค้า เน้นการออกแบบบรรยากาศ การตกแต่ง รวมถึงการคัดเลือกร้านค้าที่มีความน่ าสนใจ
(Experience shop) เช่น Apple store ที่มีพ้นื ที่ให้ทดลองออกแบบและใช้สินค้า มีการจัดกิจกรรมงานเสวนาแลกเปลี่ยน
(Workshop) เพื่อกระตุน้ ความสนใจของลูกค้า เป็ นต้น
งานวิจยั นี้ ยงั มีช่องว่าง เช่น ค่า R-square ของความภักดีในแบบจาลองนี้ (รู ปที่ 2) มีค่าเท่ากับ 0.652 ถือว่ามี
ความแม่นยาของการทานายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสามารถอธิ บายด้วยปั จจัยด้านความภักดีของลูกค้า ได้ร้อยละ
65.2 ในงานวิจยั ต่อไปควรศึกษาตัวแปรแฝงอื่นนอกเหนื อจากตัวแปรแฝง 3 ตัว (Shopping Center Attractiveness,
Shopping Experience, Shopping Well-Being)
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