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57602321 : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คําสําคัญ :    รูปแบบและลกัษณะการดําเนินงาน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสําเร็จการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบ SAP 
 กานต์สินี เจริญวรลักษณ ์: การบริหารลกูค้าสัมพันธ์ ธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP 
บริษัท โอเอซสิคอนซัลต้ิง จํากัด. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ : ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์. 93 หน้า. 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษารูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของ
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 2) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
3) ศึกษาความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยศึกษาในเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร         
ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว ตัวแทนขายและผู้ดูแลการ
ขาย และ ลูกค้าผู้ที่เคยได้รับการให้บริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จํานวนรวม 10 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีประเภทการให้บริการ             
3 ประเภท ได้แก่ การให้บริการพัฒนาระบบ SAP การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP 
การให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  โดยประเภทการให้บริการพัฒนาระบบ SAP แบ่งเป็น 5 ระยะ 
ประกอบด้วย การเตรียมโครงการ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบงาน การจัดทําระบบ  
การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ระบบ การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน ประเภทการให้บริการสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ SAP แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ การแจ้งปัญหา การตอบปัญหา การสรุปปัญหา 
ประเภทการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ วิเคราะห์รายละเอียดงานท่ีได้รับ 
ดําเนินการตามความต้องการลูกค้า 2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด     
มีการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าลงในเซิร์ฟเวอร์บริษัท มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการติดต่อลูกค้าคือ
เว็บไซต์ มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเน่ืองด้วยสิทธิพิเศษ และมีการเก็บรักษา
ลูกค้าโดยเน้นที่คุณภาพของพนักงานพร้อมให้ความรู้กับลูกค้า โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
คือการปลูกจิตสํานึกพนักงานทุกคนให้รักการบริการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบให้ใช้งานและเข้าถึงง่าย มีการวางแผนการทํางานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่สม่ําเสมอพร้อมทั้งมีการประเมินผลปรับปรุงการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ตลอดเวลาและดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3) ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด พบว่ามีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ มีการบริหาร
วงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าต้ังแต่การหาลูกค้าเข้าองค์กร การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการ
รักษาลูกค้า เกิดประสิทธิภาพการดําเนินการอย่างมีระบบแบบแผน ทําให้เพ่ิมความรวดเร็วในการ
บริการ ลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ จึงทําให้ราคาสินค้าลดลงได้ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ  
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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       KARNSINEE CHAROENWORALUCK: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
SAP BUSINESS CONSULTING OASIS CONSULTING CO., LTD.. THESIS ADVISOR: 
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This research aimed to study 1) identify operation type and characteristics of Oasis 
Consulting Co., Ltd., 2) Customer Relationship Management in Oasis Consulting Co., Ltd., 3) 
Achieving Customer Relationship Management of Oasis Consulting Co., Ltd. by Qualitative 
Researching and gathering data from In-depth interviewing sample group who are the 
Director of SAP consultant, Maintainance Support consultant, Sales Representative and 
Sales, including Oasis Consulting Co., Ltd.’s former customers. 

The results were 1) Oasis Consulting Co., Ltd. has 3 types of services include SAP 
Implementation, SAP support and consultancy services. There are 5 phases of SAP 
implementation include Phase 1: Project Preparation. Phase 2: Design Business Blueprint. 
Phase 3: Realization. Phase 4: Final Preparation. Phase 5: Go live and Support. 3 Phases of 
Support include Phase 1: Report issues. Phase 2: Resolve issues. Phase 3: Summarize 
issues. 2 Phases of Consulting services include Phase 1: Analyze all the details of the job. 
Phase 2: Implement on customer requirements. 2) Customer Relationship Management in 
Oasis Consulting Co., Ltd. provides services consist of storing and managing customers 
database to the Servers, using Web-Site communication technology with customers and 
contain the information in the Web-base, making well relationship with customers by offering 
promotions, retaining customers by improving employee's skills and training employees to 
value service to customers, gathering, analyzing and storing customer data to make easy 
accessing and operating, and always continuous planning, evaluating and improving to 
achieve customer requirements. 3) Achieving Customer Relationship Management of Oasis 
Consulting Co., Ltd. increases rapidly greater profit by managing Customer Life Cycle starts 
from finding customer, gaining more Customer Satisfaction which increasing retaining 
customers performance, performing methodically causes service process faster, reducing 
cost and product price and obtaining customer satisfaction. 
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  สุดท้ายน้ี หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เพ่ือใช้สําหรับเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป นับเป็นความปิติยินดีอย่างย่ิงที่ได้ทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 



 
 

ซ 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ......................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................  ฉ 
สารบัญ ........................................................................................................................................  ช 

บทที ่ 1 

1  บทนํา………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 1 

ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย ........................................................................................... 1 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย .......................................................................................................... 3 
ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................................ 3 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................ 3 
นิยามศัพท์เฉพาะ ....................................................................................................................... 4 

2  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง….……………………………………………………………..…………………………………….. 6 

ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับบริษัท โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด ................................................................ 6 
ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับระบบ ERP และโปรแกรม SAP ................................................................ 7 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  .............................................................................. 12 
แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ..................................................... 23 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ................................................................................................................. 26 

3  วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………. 29 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา .................................................................................................. 29 
ผู้ให้ข้อมลูหลักและการเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู .......................................................................... 30 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ................................................................................................ 30 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ................................................................................................. 30 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ............................................................................................................ 31 
ระยะเวลาในการศึกษา ........................................................................................................... 31 
การวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................................. 31 
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล .................................................................................... 32 
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย .......................................................................... 32 

4  ผลการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………..…… 33 

ตอนท่ี 1  รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซสิคอนซัลต้ิง จาํกัด .................... 33 
ตอนท่ี 2    การบริหารลูกค้าสมัพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด .................................. 47 
ตอนท่ี 3    ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด ................ 63 



 
 

ซ 

บทที ่           หน้า 

5  สรุปผล อภิปรายผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ………………………………………………………………… 68 

สรุปผลการวิจยั ....................................................................................................................... 68 
อภิปรายผลการศึกษา ............................................................................................................. 76 
ประโยชน์จากการวิจัย ............................................................................................................ 82 
ข้อแนะนําสําหรับการวิจัยในอนาคต ...................................................................................... 84 

รายการอ้างอิง………………………………………………………………………………………………………………..……
 875 

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………………… 87 

แบบสัมภาษณส์ําหรับงานวิจัย ............................................................................................... 88 

ประวัติผู้วิจัย……………………………………………………………………………………………………………………….. 93 



 

1 
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกับการดําเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน    ต่าง ๆ  ทํา
ให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจที่สําคัญอย่างหน่ึง
สําหรับการประกอบธุรกิจคือ การวางระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างประสิทธิภาพของการ
ดําเนินธุรกิจ หากธุรกิจใดมีการวางระบบสารสนเทศได้ดี มีการจัดการข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยํา ใน
เวลาอันรวดเร็ว ทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่ทันต่อสภาวะการณ์ สามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้งสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้บริโภค หรือลูกค้าได้ จึงถือว่า การ
วางระบบสารสนเทศ เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
การวางระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource 
Planning) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเช่ือมโยง
ในส่วนงานหน้าที่ทั้งหมดของทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน ข้อมูลต่าง ๆ  จะถูกบันทึกเข้าเพียงที่เดียว และ
กระจายไปยังระบบงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเป็นการบันทึกข้อมูลการทํางานแบบทันที (Real-
Time) ระบบ ERP มีหลายผู้พัฒนาให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละโปรแกรม ว่าสามารถ
รองรับกับประเภทธุรกิจขององค์กรน้ัน ๆ ได้มากน้อยเพียงใด  

SAP (System Application products) คือ หน่ึงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจของ
ระบบ ERP ที่ได้รับความนิยมระดับโลก ระบบ SAP เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ออกแบบให้เหมาะสม
กับกิจกรรมในทุกด้านขององค์กร ต้ังแต่การผลิต การขายและการจัดจําหน่าย การบัญชีการเงิน
ตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล ส่วนประกอบระบบงาน (Modules) ต่าง ๆ ของ SAP ช่วยให้
องค์กรมีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยําและทันเวลา สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการนําระบบ SAP 
มาใช้ในองค์กร คือการเลือกบริษัทที่ปรึกษา (Consultanting Company) ที่จะต้องทําการวางระบบ 
(Implement) โดยวิธีการวางระบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละบริษัทที่ปรึกษา ที่จะมีวิธีการ หรือ
ขั้นตอนในการวางระบบ ระหว่างองค์กรที่ต้องการนําระบบ SAP มาใช้ กับโปรแกรม SAP เพ่ือให้
องค์กรนําระบบ SAP มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังน้ัน บริษัทที่ปรึกษาจึงต้องมีวิธีการวาง
ระบบ เพ่ือให้สามารถนําระบบมาใช้ได้อย่างประสบความสําเร็จ พร้อมทั้งจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ ของการให้บริการลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการ 
ติดตามผลหลังจากการให้บริการ เพ่ือช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ  ส่งผลให้สามารถรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้คงอยู่  
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ปัจจุบันมีบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่ดําเนินการพัฒนาระบบ SAP ในประเทศไทย
ไม่ตํ่ากว่า 20 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีขั้นตอนและการพัฒนาระบบ SAP ที่แตกต่างกันบ้าง เน่ืองจาก
ระบบ SAP จะมีขั้นตอนมาตรฐานในการวางระบบไว้แล้ว แต่ความแตกต่าง หรือความยากง่ายของ
การวางระบบในแต่ละบริษัทลูกค้าจะขึ้นอยู่กับ ระบบงาน (Module) ของระบบ SAP ที่ลูกค้าต้องการ
นําไปใช้  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ มูลค่าโครงการ และการให้บริการทั้งขณะวางระบบ จนถึง
หลังการวางวางระบบสําเร็จ เป็นต้น ซึ่งส่วนสําคัญส่วนหน่ึงที่ลูกค้าจะเลือกบริษัทที่ปรึกษาสําหรับ
การพัฒนาระบบ SAP น้ัน คือการให้บริการของบริษัทที่ปรึกษา และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ อาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นหลังจากการนําระบบไปใช้งาน หรือเกิดความต้องการใหม่ ๆ  ขึ้นหลังจากที่ใช้งานระบบไป
แล้ว รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่นด้านกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงด้าน 
Software Hardware ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตามตัวอย่างข้างต้น จําเป็นที่จะต้องมีบริษัทที่ปรึกษา ที่
คอยให้ความช่วยเหลือ หรือคําแนะนําต่าง ๆ เพ่ือให้ลูกค้านําคําแนะนําไปปฏิบัติตาม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความต้องการน้ัน โดยในส่วนน้ี ไม่ได้มีมาตรฐานตามที่โปรแกรม SAP กําหนด โดย
ในแต่ละบริษัทที่ปรึกษาจะเป็นผู้กําหนดนโยบาย และมีวิธีการในการให้บริการลูกค้าต้ังแต่เริ่มวาง
ระบบ จนถึงหลังจากวางระบบแล้ว ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการให้บริการหลังการพัฒนาระบบแล้ว ปัจจุบัน
มีผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทพัฒนาระบบ SAP เพ่ิมขึ้นหลายบริษัท ตลาดธุรกิจปัจจุบันจึงไม่ได้แข่งกัน
ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า บริษัทใดที่ดูแล
ลูกค้าได้ดีกว่าย่อมได้ใจลูกค้าไปมากกว่า จึงไม่น่าแปลกใจที่หน่ึงในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กรจะมีลูกค้าเข้ามาเก่ียวข้องด้วย การรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทได้นานจึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่องค์กรต่างให้ความสนใจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นเทคนิคหน่ึงที่องค์กรจํานวนมาก
นํามาใช้ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ยังเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งในการสร้างแบรนด์ขององค์กรอีก
ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการ 
ดังน้ัน การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จึงมีความสําคัญอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ ในการศึกษา
ถึง วิธีการ ขั้นตอน เพ่ือให้รับรู้ถึงความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรเพ่ือสร้าง
ความสําเร็จให้กับองค์กรและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ SAP ของ
คนไทยที่จัดต้ังขึ้นมาต้ังแต่ปี 2539  จนถึงปัจจุบัน นับรวมเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จึงกล่าวได้ว่า 
เป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่ประสบความสําเร็จบริษัทหน่ึงโดยประเมินได้จากระยะเวลา
การดําเนินกิจการ ประเภทการให้บริการที่มีหลากหลายเพ่ิมข้ึน จํานวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น พร้อมกับ
ยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี จึงนับได้ว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่มีความน่าสนใจ
ศึกษาว่ามีรูปแบบและลักษณะการดําเนินงานในการดําเนินงานอย่างไรให้ มีการให้บริการใดบ้าง และ
มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างไร ที่ทําให้บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จได้จนถึงปัจจุบัน  
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2. เพ่ือศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
3. เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษารูปแบบ และลักษณะข้ันตอนเบ้ืองต้นของการพัฒนาระบบ SAP การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ พร้อมทั้งศึกษาความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  
 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

1. ผู้บริหาร (Managing Director) บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2. ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP (Consultant) บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
3. ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Support Consultant) บริษัท 

โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
4. ตัวแทนขายและผู้ดูแลการขาย (Sales) บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
5. ลูกค้าผู้ที่เคยได้รับการให้บริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด สถานที่ต้ัง ช้ัน 22 อาคารลิเบอร์
ต้ี สีลม กรุงเทพฯ และลูกค้าในองค์กรต่าง ๆ  ที่เคยได้รับบริการจาก บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2560           
เป็นระยะเวลา 7 เดือน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เดือนธันวาคม 2559 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการทํางานของ
บริษัทที่ปรึกษา ในการพัฒนาระบบ SAP ได้ใช้ประโยชน์ในการทราบถึงข้ันตอน การดําเนินงาน     
ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP 

2. เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับองค์กรที่ต้องการนําระบบ SAP มาใช้ เพ่ือให้ทราบถึง
วิธีการทํางานของบริษัทที่ปรึกษาสําหรับการพัฒนาระบบ SAP  

3. ทําให้ทราบถึงวิธีการบริหารและจัดการในส่วนลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีต้ังแต่เริ่มดําเนินการ
วางระบบ จนถึงหลังจากที่ได้ให้บริการวางระบบไปแล้ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับบริษัทที่ปรึกษาพัฒนา
ระบบ SAP ที่มีความสนใจพัฒนาการให้บริการเพ่ือการจัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ให้ได้ประสิทธิภาพ 
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4. ทําให้ทราบถึงความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับ
บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ถึงความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ว่าได้สร้างความสําเร็จ
ให้กับบริษัทมากน้อยเพียงใด 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทําให้เกิดเป็น
ระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร เป็นระบบที่รวมงานหลักต่าง ๆ  ในบริษัททั้งหมด เช่น การจัดจ้าง        
การจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กัน
และสามารถเช่ือมโยงกันอย่าง real time 

2. ระบบ SAP (System Application products) หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุก
สายงานของบริษัท เป็นระบบงานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทํางานแบบ Real-time เพื่อ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา 
ตลอดจนผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที โดยหลักการทํางานของ SAP คือการที่
มีคนบันทึกข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียว ข้อมูลจะถูกนําไปประมวลผลและแต่ละแผนกก็สามารถเรียกใช้
หรือดูข้อมูลได้ในทันที 

3. รูปแบบและลักษณะการดําเนินงาน (System and Manner of operation) 
หมายถึงประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์และพันธกิจ รูปแบบ ลักษณะการให้บริการ ประเภทการ
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ การบริหารจัดการบุคลากร ประสบการณ์การให้บริการ ของบริษัท
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ที่ให้บริการ โดย บริษัทที่ปรึกษาพัฒนา
ระบบ SAP (Consulting Service Company) หมายถึง บริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและ
การพัฒนาระบบ SAP ให้แก่บริษัท องค์กร หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยระบบ SAP/ERP โดยท่ี
ปรึกษาหลายบริษัท นอกจากการให้บริการการพัฒนาระบบ SAP/ERP แล้ว ยังมีบริการอย่างอื่น
เพิ่มเติมด้วย เช่น บริการแก้ไขปัญหาหลังการวางระบบไปแล้ว (Maintenance Support) หรือ
บริการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบ SAP (Training Center)   

4. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship Management) หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจในบริการ เป็นการรักษาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไป
ซื้อหรือใช้บริการของรายอื่น โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งต่อตัวลูกค้าและผู้ให้บริการอย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาวเวลายาวนาน 
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5. ความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Achieving Customer Relationship 
Management) หมายถึง ความสําเร็จที่ได้มาจากประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ง        
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์น้ัน ส่งผลที่ดีกับทั้งลูกค้า และหน่วยงานท่ีทําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็น
อย่างมาก โดยสําหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ประโยชน์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้สําหรับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยในส่วนความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในส่วนการเพ่ิมรายได้จาก
การขาย การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ โดยนํามาวิเคราะห์ในส่วนความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP บริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด” ได้ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาประกอบการสนับสนุน
ผลการศึกษา ใช้ประโยชน์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น    
5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ ERP และโปรแกรม SAP 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
4. แนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับบรษิัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

1.1 รูปแบบการดําเนินงาน ของบริษัท โอเอซิศคอนซัลต้ิง จํากัด  
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการพัฒนาระบบ SAP 

ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี 2539 เป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรก ที่ต้ัง
ขึ้น เน่ืองจากในขณะน้ัน การพัฒนาระบบ SAP ในประเทศไทย จะต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาจาก
ต่างประเทศเท่าน้ัน ลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนมากสําหรับค่าที่ปรึกษาต่างประเทศ หากต้องการ
นําระบบ SAP มาใช้ ทําให้ผู้บริหาร คือคุณฤกษ์สัณ สุทัศนานนท์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่เกิดข้ึน จึงได้
ก่อต้ังบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ของคนไทยเป็นเจ้า
แรกที่ให้บริการโดยคนไทย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศ 

 ปัจจุบันบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ทําการพัฒนาระบบ 
SAP ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  มากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการให้บริการพัฒนาระบบ SAP ต้ังแต่การวางระบบ จนถึงลูกค้าได้ใช้งานระบบจริง พร้อมทั้งการ
ให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ ที่เรียกว่า Maintenance Service (MA) ซึ่งเป็นการบริการ
หลังจากการพัฒนาระบบ SAP ให้กับลูกค้าแล้ว โดยการบริการ MA จะมีการให้บริการเป็นแบบ
แพ็กเกจรายช่ัวโมง / รายปี และการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า  

 องค์กรต่าง ๆ (บางส่วน) ที่บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้เคยให้บริการ 
แบ่งเป็นภาครัฐ และเอกชน ดังน้ี 

 องค์กรภาครัฐ เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PORT Authority of Thailand)
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การประปานครหลวง (MWA) สํานักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 

 องค์กรภาคเอกชน เช่น บริษัท สามารถ คอเปอร์เรช่ัน จํากัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค 
เซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ทีโอเอเพ้น จํากัด บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จํากัด บริษัท เถ้าแก่น้อย       
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ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัท คิงพาวเวอร์ จํากัด บริษัท สยามภิวัฒน์ จํากัด (สยาม
พารากอน) บริษัท นํ้ามันพืชไทย จํากัด และอีกหลายบริษัทช้ันนําอีกมากมายที่มิได้กล่าวถึง 

1.2 ลักษณะการดําเนินงานของบริษัท โอเอซิศคอนซัลต้ิง จํากัด  
 การให้บริการของบริษัท OASIS แบ่งเป็นการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. การพัฒนาระบบ (Implement) เป็นการให้บริการครบวงจร ต้ังแต่เริ่มต้ังแต่
การวางระบบ จนสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ SAP ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (Maintenance Service) เป็น
การให้บริการตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิด หลังจากมีการพัฒนาระบบแล้ว รวมถึงการ Upgrade 
Software หรือการดําเนินการต่าง ๆ  ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. การให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ (Consulting Service) เช่น การให้บริการ
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP หรือการให้บริการในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น เมื่อต้องการจัดทํา
โปรแกรมพิเศษ หรือการให้คําปรึกษาในส่วนการพัฒนาระบบ 

 
2. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบ ERP และโปรแกรม SAP 

2.1.   ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบ ERP 
 ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร เป็นเคร่ืองมือในการบริหารธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และสามารถวาง
แผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวม ERP จะช่วยทําให้การเช่ือมโยงระหว่าง
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และทําให้สามารถบริหารองค์รวมเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และบูรณา
การ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่าง ๆ  ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัด
จ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและ
สามารถเช่ือมโยงกันอย่าง real time (อ้างถึงใน ชวิศา พฤกษะวัน, 2554: 10)  

 ชุดทํางาน Software ERP จะมีความแตกต่างกัน มีฟังก์ชันในการใช้งานมากกว่า 
2,300 หน้าที่ แต่โดยภาพรวมต้องประกอบด้วยชุดทํางาน 4 ส่วน ดังน้ี 
 1.  ด้านการเงิน และการบัญชี ซึ่งได้รวมเอาบัญชีการเงิน การจัดการการลงทุน 
ควบคุมต้นทุนผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ และการควบคุมกิจการ    
การรวมดังกล่าวก็คือศูนย์กลางของต้นทุน ศูนย์กลางของกําไร เป็นต้นทุนของกิจกรรมหลัก 
งบประมาณกลาง และการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายการงินจะต้องเตรียมข้อมูลการเงินที่ตรงกัน 
และเป็นข้อมูลที่ทันสมัยในแวลาที่แท้จริง และเช่ือมผลการทํางานเข้าด้วยกันกับผลกระทบการเงิน 
 2.  การขายและการตลาด จะสนับสนุนในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับลูกค้า คําสั่ง
กระบวนการผลิตรูปร่างภายนอกของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ ส่วนราคาและโปรโมช่ันก็เป็น
ทางเลือกในการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าอีกทางหน่ึง ฝ่ายขายจะปล่อยให้นักวิเคราะห์กําไรใน
ขอบเขตราคาที่ต่างกัน ในเรื่องของการลดราคา จ่ายเงินคืน และการส่งมอบสินค้าในเวลาที่แน่นอน 
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สามารถมองเห็นถึงความสําเร็จอย่างรวดเร็วและสามารถสั่งงานได้เต็มที่ หัวหน้าสามารถกันสินค้าไว้
สําหรับลูกค้าเฉพาะ หรือลูกค้าที่ต้องการแน่นอนได้ 
 3.  กระบวนการผลิต และการจัดเก็บวัตถุดิบ สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการผลิต - รับคําสั่งการทํางาน รวบรวมคําสั่งการทํางาน จะใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto 
CAD ปฏิบัติตามแผนงานการผลิต ใบสั่งงาน และต้นทุนผลิตภัณฑ์ คําสั่งเปลี่ยนกระบวนการวิศวกรรม 
ข้อกําหนดแผนงาน ตารางการทํางาน และการผลิตแบบขยายวงกว้าง 
 4.  จัดการทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมเคร่ืองมือในการจัดการบุคคลทั้งหมด 
ประกอบด้วย การวางแผนการทํางาน ตารางพนักงาน การฝึกงาน และพัฒนาการ บัญชีเงินเดือนและ
โบนัส ลักษณะงานโครงสร้างเงินเดือนและโบนัส และระบบบัญชีเงินเดือนที่ดี 

2.2.  ลักษณะสําคัญของระบบ ERP 
 1.  การบูรณาการระบบงานต่าง ๆ ของระบบ ERP  
  จุดเด่นของ ERP คือ การบูรณาการระบบงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ต้ังแต่การ
จัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความ
เช่ือมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า (material flow) และการไหลของข้อมูล (information 
flow) ERP ทําหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เช่ือมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ได้
ทันที ทําให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว  
 2.  รวมระบบงานแบบ real time ของระบบ ERP 
  การรวมระบบงานต่าง ๆ ของระบบ ERP จะเกิดข้ึนในเวลาจริง (real time) 
อย่างทันที เมื่อมีการใช้ระบบ ERP ช่วยให้สามารถทําการปิดบัญชีได้ทุกวัน เป็นรายวัน คํานวณ 
ต้นทุนและกําไรขาดทุนของบริษัทเป็นรายวัน  
 3.  ระบบ ERP มีฐานข้อมูล (database) แบบสมุดลงบัญชี  
  การที่ระบบ ERP สามารถรวมระบบงานต่าง ๆ เข้าเป็นระบบงานเดียว แบบ 
Real time ได้น้ัน ก็เน่ืองมาจากระบบ ERP มี database แบบสมุดลงบัญชี ซึ่งมีจุดเด่น คือ 
คุณสมบัติของการเป็น 1 Fact 1 Place ซึ่งต่างจากระบบแบบเดิมที่มีลักษณะ 1 Fact เซิร์ฟเวอร์       
al Places ทําให้ระบบซ้ําซ้อน ขาดประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดและขัดแย้งของข้อมูลได้ง่าย  

 ERPแพ็กเกจเป็น application softwareแพ็กเกจซึ่งผลิตและจําหน่ายโดยบริษัท
ผู้จําหน่าย ERPแพ็กเกจ (Vendor หรือ Software Vendor) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างและ
บริหารงานระบบ ERP โดยจะใช้ ERPแพ็กเกจ ในการสร้างระบบงานการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต      
การขาย  การบัญชี และการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นระบบงานหลักขององค์กรขึ้นเป็นระบบสารสนเทศ
รวมขององค์กร โดยรวมระบบงานทุกอย่างไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 

จากความหมายต่าง ๆ ที่นักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนิยามไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เป็นระบบ
สารสนเทศขององค์กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทําให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติ     
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ในองค์กร เป็นระบบที่รวมงานหลักต่าง ๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย        
การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงกันอย่างทันที 

2.3.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโปรแกรม SAP 
   SAP (System Application and Products in Data Processing) ก่อต้ังที่

ประเทศเยอรมัน เมื่อปี 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ Walldorf, Germany เป็น
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ช้ันนําตัวหน่ึงใน
อุตสาหกรรม Software เป็น ERPแพ็กเกจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ปัจจุบันเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีบริษัทที่ใช้ SAP มากกว่า 50 ประเทศ กว่า 6,000 
บริษัท เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ช่ันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเช่ือมโยงใน
ส่วนของแต่ละระบบงาน (Module) ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทํางานในลักษณะแบบทันที (Real 
Time) ช่วยให้ข้อมูลสามารถเช่ือมโยงสอดคล้องกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ ช่วยลด
งานการบันทึกข้อมูลซ้ําซ้อน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบัติงาน (ประพจน์ สุขมานนท์  2547: 11,16-17) โดยมีการออกแบบบนพ้ืนฐานของ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม (Best Practice) มีการกําหนดในส่วนกระบวนการทํางธุรกิจ 
ที่มีการทดสอบ สํารวจและพัฒนํามาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ ไว้ในการพัฒนา
ระบบ SAP โดย ประกอบด้วย Module ที่สําคัญดังน้ี 

1 SD (Sales and Distribution) เป็นระบบงานเก่ียวกับการขาย การให้บริการ 
การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  

2 MM (Materials Management) เป็นระบบงานเกี่ยวข้องกับการควบคุม
สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า  

3 PP (Production Planning) เป็นระบบงานเก่ียวข้องกับการวางแผนการผลิต  
4 QM (Quality Manangement) เป็นระบบงานเก่ียวข้องกับการควบคุม

คุณภาพของสินค้า 
5 PM (Plantmaintence Management) เป็นระบบงานเก่ียวข้องกับการซ่อม

บํารุงรักษา 
6 HR (Human Resource) เป็นระบบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่นการ

จัดการเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยายาบาล 
7 FI (Financial Accounting) เป็นระบบงานเก่ียวข้องกับการบันทึกตัวเลขทาง

บัญชี การทํางบประมาณ รายงานทางการเงินต่าง ๆ  
8 CO (Controlling) เป็นระบบงานเกี่ยวข้องกับการคํานวณต้นทุน รายงาน   

ต่าง ๆ ในการดําเนินงาน ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
9 TR (Treasury) เป็นระบบงานด้านบริหารการเงิน สําหรับวิเคราะห์รายการ

ด้านการเงิน 
10 PS (Project System) เป็นระบบงานการบริหาร Project จะเก็บข้อมูลต่าง 

ๆ เก่ียวกับ Project และนําไปเช่ือมต่อกับ Module ต่าง ๆ เช่นเงินลงทุน จะ
ไปเช่ือมกับ FI เป็นต้น 
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11 WF (Workflow) เป็นระบบงานเร่ืองของ Workflow ช่วยให้การทํางาน
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง หรืออัตโนมัติ เช่น ส่งคําสั่งผ่าน E-Mail 

12 IS (Industry Solution) เป็นระบบงานเพ่ิมเติม ซึ่งจะข้ึนอยู่กับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ เช่น IS Retail เป็นระบบงานเก่ียวกับการขายปลีก 
 

2.4.  บุคคลที่เก่ียวข้องในการทํา SAP 
 1.  SAP Application Analysts คือ ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
 ผู้ปฏิบัติงานหลัก (Key User) ผู้ที่ให้ข้อมูลสําหรับรายละเอียดธุรกิจปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง และอาจจะเป็นผู้ใช้ระบบ SAP โดยตรงหรือไม่ก็ได้ โดย Key User เป็นบุคคล
สําคัญที่จะให้ข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในระบบงานเดิม  
 ผู้ใช้งาน (End user) ผู้ปฏิบัติงานจริง และเป็นผู้ใช้ระบบ SAP โดยตรง 
 ผู้สนับสนุน (Support) ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหา ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเมื่อมีการใช้ระบบ SAP แล้ว  
 2.  SAP System Analysts คือ บุคคลที่พัฒนา module ต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร 
ได้แก่ 
 SAP Consultant ผู้ที่นํากระบวนการทํางธุรกิจของแต่ละองค์กร เข้ามา
ประยุกต์ใช้งานเข้ากับระบบ SAP 
 ABAP ผู้เขียนและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือนํามาใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร 
 BASIS ผู้ดูแลระบบ SAP ให้ทํางานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในองค์กร 
 

2.5.   ขั้นตอนวิธีการพัฒนาระบบ SAP มาใช้ในองค์กร (Implementation) 
    ขั้นตอน วิธีการพัฒนาระบบ SAP มาใช้ในองค์กร (Implementation) ที่เป็น
มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม (Best Practice) ที่ได้ถูกกําหนดขึ้นโดยระบบ 
SAP ( ASAP Road Map Methodology for Implementation)  
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ภาพที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาระบบ SAP มาใช้ในองค์กร (Methodology for Implementation) 
ที่มา:  SAP Official, ASAP Methodology Roadmaps and Phases, เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 
2559, เข้าถึงได้จาก https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-8032 
 
 ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ (Project Preparation) 

เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการ ทั้งด้าน 
สถานที่ทํางาน บุคคลากร ตลอดจนจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ แนวทางการบริหารโครงการ 
อย่างละเอียด บทบาทหน้าที่ในส่วนของบริษัทที่ปรึกษา ที่สําคัญของระยะนี้คือ การสนับสนุนให้ Key 
User หรือ Process Owner เข้ารับการฝึกอบรม SAP Standard Training เพ่ือทําความเข้าใจถึง
ความสามารถมาตรฐานของระบบงาน SAP ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่สําคัญในการออกแบบ
ระบบงาน 
 ระยะที่ 2 การออกแบบกระบวนการทํางธุรกิจและระบบงาน (Business 

Blueprint)   
เป็นช่วงระยะเวลาที่สําคัญของโครงการในการออกแบบกระบวนการทํางธุรกิจให้

เหมาะสมกับความต้องการและรองรับการขยายตัวในระดับหน่ึงของ บริษัท โดยรวบรวมไว้เรียกว่า 
“Business Blue Print” ซึ่ง Key User จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจในการออกแบบ ทั้งน้ี
ควรจะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง Key User  ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ
ออกแบบระบบงานใหม่ในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในบางส่วนซึ่งส่งผลกระทบหลายหน่วยงาน (Procedure 
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Change) อาจจะต้องนําเสนอการปรับเปลี่ยนน้ีเข้าสู่ Steering Committee เพ่ือรับรองและจัดทํา
เป็นนโยบาย หรือ ระเบียบประกอบการใช้ระบบงานต่อไป 
  ระยะที่ 3 การจัดทําระบบ (Realization)  

เป็นการสร้างระบบตามความต้องการทํางธุรกิจที่กําหนดไว้ในแบบกระบวนงาน
ทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้ เป็นการแปลงความต้องการด้านธุรกิจให้เป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับ 
ใช้งานได้ และพร้อมสําหรับการใช้งานจริง ในระยะน้ี Key User มีบทบาทสําคัญในการทดสอบ
ระบบงานเพ่ือยืนยันการรองรับกระบวนการทํางธุรกิจที่ได้ออกแบบบไว้ใน Business Blue Print 
 ระยะที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ระบบ (Final Preparation) 

ระยะนี้เป็นช่วงเวลาสําหรับเตรียมการใช้งานจริงด้วยระบบ SAP ให้เรียบร้อย     
ในระยะน้ีสิ่งสําคัญที่ บริษัทที่ปรึกษาต้องให้ความสําคัญคือการสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพ่ือให้
ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบงานประกอบการทํางานประจําวัน และ
เพ่ือทดสอบการใช้งานของระบบในภาพรวม อีกกิจกรรมหน่ึงที่สําคัญคือการแปลงข้อมูล (Data 
Conversion) จากระบบเดิม มาไว้บนระบบงาน SAP ซึ่งทีมงาน ABAP/Basis จะให้การสนับสนุนใน
ส่วนของเทคนิค และ ผู้ที่เป็น Key User จะมีส่วนสําคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่ง
ถือเป็นหัวใจสําคัญของการเร่ิมต้นใช้ระบบ 
 ระยะที่ 5 การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน (Go live and Support)   

เป็นจุดสําคัญคือการเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ ทั้งน้ีต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ในการ
เร่ิมต้นใช้ระบบงานที่ชัดเจนว่า จะจัดทําแบบใด ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธ์น้ีต้องหารือกันระหว่างองค์กร 
และบริษัทที่ปรึกษาฯ ให้ได้ข้อสรุปต้ังแต่ในระยะที่ 2 เพ่ือให้สามารถผ่านจากระบบทดสอบไปยัง
ระบบปฏิบัติงานจริงได้อย่างมั่นคง 
  จากความหมายต่าง ๆ  ที่นักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดไว้ข้างต้น 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ระบบ SAP (System Application products) หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุกสาย
งานของบริษัท เป็นระบบงานที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการทํางานแบบ Real-time เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยํา ตลอดจนผู้บริหาร
สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที โดยหลักการทํางานของ SAP คือการที่มีผู้บันทึกข้อมูล
เพียงคร้ังเดียว ข้อมูลจะถูกนําไปประมวลผลและแต่ละแผนกก็สามารถเรียกใช้หรือดูข้อมูลได้ในทันที 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคา้สัมพนัธ ์(Customer Relationship Management : CRM) 

3.1.  ความหมายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
กิจกรรมทางการตลาดที่กระทําต่อลูกค้า โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการ

รับรู้ที่ดีตลอดจนรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นที่กิจกรรมการ
สื่อสารแบบสองทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ 2548: 122) 

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นการสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง       
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในทุกด้าน จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
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ลูกค้า ทําให้สามารถทราบข้อมูลลูกค้าและนําข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ตลอดจนโปรแกรมการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย หรือแต่ละกลุ่ม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ (กุณฑลี รื่นรมย์, 2551: 117) 

การสร้างและเสริมในเรื่องของสัมพันธภาพทุกมุมมองกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีการติดต่อกันไม่ว่าในด้านของกิจกรรม หรือการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องของ CRM ทั้งสิ้น      
(สุขสวัสด์ิ รุ่งเรืองธนาพร 2545: 8)  

การศึกษา “ความต้องการ” และพฤติกรรม” ของลูกค้า เป็นกระบวนการ
ตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีย่ิงข้ึน นําไปสู่รายได้ ผลงานที่มากขึ้นใน
อนาคต นําข้อมูลที่ได้จาก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ กําหนดนโยบายการขาย การให้บริการท่ี
เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ช่วยในการปรับปรุง เพ่ิม/ลดการทํางานให้เหมาะสม (โกศล พรประสิทธ์ิ
เวช, 2552: 1-3) 

กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้องค์การสามารถจัดกระบวนการ
ต่าง ๆ  ภายในองค์การให้สอดคล้องและตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า อันจะนํามาซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์การรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น
และความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว (ดิสพงศ์ พรชนกนาถ, 2546: 31)  

กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบัติ
เป็นลักษณะตัวต่อตัวหรือเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละคนหรือแต่
ละกลุ่ม อันก่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ รวามถึงการจงรักภักดีต่อตราย่ีห้อหรือ
องค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ ย่ังยืนและเพ่ือผลกําไรยะยะยาวขององค์กร (สินธ์ุฟ้า         
แสงจันทร์, 2547: 47-49) 

CRM เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างหน่ึงซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยธุรกิจให้
สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในให้ดําเนินการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เพ่ือสร้างและรักษาความซื่อสัตย์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ค้นหาความชอบ รสนิยม
ของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด นํามาซึ่งความภักดี
ของลูกค้า รายได้ที่เพ่ิมขึ้น และการทํากําไรระยะยาว 

 จากคํานิยามดังกล่าว ทําให้เห็นลักษณะสําคัญของ CRM 4 ประการ ได้แก่ 
1. เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคและคนกลางในช่องทางการตลาด

แต่ละราย (Customized) อย่างเป็นกันเอง (Personalized) 
2. วัตถุประสงค์ไม่จําเป็นต้องเป็นการเพ่ิมยอดขายในทันที หากแต่ผลลัพธ์ในรูป

ของยอดขายจะเกิดข้ึนในระยะยาวจากการที่ลูกค้ารู้สึกประทับใจ มีความเข้าใจ
และการรับรู้ที่ดีในตราสินค้า ดังน้ันสิ่งที่ต้องการจาก CRM มากกว่าคือ การผูก
สัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว (Long Term Relationship) 

3. จุดมุ่งหมายสําคัญคือต้องการให้ทั้งบริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์จาก CRM    
ทั้งสองฝ่าย (Win-win Strategy) 
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4. เน้นกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ดังน้ัน
เคร่ืองมือหรือสื่อตอบกลับโดยตรง (Direct Response Device) เช่น หมายเลข
โทรศัพท์/เว็บไซต์ที่จําง่ายจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

กล่าวโดยสรุปการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  CRM (Customer Relationship 
Management) หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดทําข้ึนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการ โดยการใช้เทคโนโลยีและใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ เป็นการ
รักษาลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปซื้อหรือใช้บริการของรายอ่ืน 
โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งต่อตัวลูกค้าและผู้ให้บริการอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวเวลายาวนาน 

3.2.  ประเภทของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM 
ช่ืนจิต แจ้งเจนกิจ (2544: 33-34) ได้แบ่งประเภทของโปรแกรม CRM ออกตาม

กลุ่มเป้าหมายของโปรแกรมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.2.1. CRM ระดับ Traders คือโปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มี

กลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ตัวแทน 
นายหน้า ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตหรือการบริการหลายรายพยายามสร้างเครือข่ายทางการตลาด หรือ
สิทธิสัมปทานการขาย (Franchise) จากตัวแทนขายอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระที่ต้องการเป็น
เจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนเร่ิมต้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่มากนัก สามารถคํานวณผล
กําไรจากทุกหน่วยที่ขายได้ค่อนข้างแน่นอน ตลอดจนสินค้าหรือบริการที่ขายก็เป็นสินค้าหรือการ
บริการท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสําเร็จในตลาด การสร้างสัมพันธ์กับลุกค้าเหล่าน้ีจึงอยู่ที่
รูปแบบของกิจกรรมการให้ความรคู้ วามเข้าใจในการทําธุรกิจ การฝึกอบรมให้มีความรู้ ในด้าน
การตลาด ดําเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็จในส่วนของธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกตลอดจนการติดต่อ
ทําการค้าระหว่างธุรกิจด้วยกัน (Business-to-Business) น้ัน รูปแบบกิจกรรมที่บริษัทผู้ผลิตนํามาใช้
มักจะอยู่ในรูปของการตอบแทนการเป็นลูกค้าชั้นดี ด้วยรางวัลจากการสะสมคะแนนยอดการสั่งซื้อ
สินค้าจากบริษัท รางวัล ร้านค้าขายดีที่ทํายอดขายได้สูงกว่าเป้าที่กําหนด เป็นต้น 

3.2.2. CRM ระดับ Consumers คือโปรแกรมการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภค ซึ่งจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบันผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อ
ราคา แสวงหาข่าวสารข้อมูลจํานวนมากก่อนตัดสินใจเพ่ือให้จนเองมีทางเลือกที่สมเหตุสมผล หัวใจ
ของการเสนอขายสินค้าหรือการบริการในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การค้นหารายช่ือและข้อมูลส่วนตัวของผู้
ที่อยู่ในข่ายเป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเพ่ือนําไปศึกษาต่อว่าใครบ้างที่มีความต้องการและน่าจะมี
อํานาจซื้อสินค้าและการบริการของบริษัทได้มากพอ ไปจนถึงการจัดการสาธิตการใช้งานสินค้า 
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือการบริการของบริษัท เท่าน้ัน หากแต่ยังหมายถึงการพยายามสร้างความภักดีใน
ตราสินค้าหรือบริษัทในช่วงระยะเวลาหน่ึง และทําให้ลูกค้ารู้สึกเกินกว่าคําว่า พอใจ (More than 
Satisfied) ในที่สุด ทั้งน้ีบริษัทจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับกลุ่มผู้บริโภคของตนว่ามี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตนิสัย ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร 

ยังมีนักวิชาการได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีแนวคิดและ
วิธีการที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภทคือ  
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 Operational CRM เป็น CRM ที่ให้การสนับสนุนแก่กระบวนการธุรกิจที่เป็น 
“Front Office” ต่าง ๆ  อาทิ การขาย การตลาด และการให้บริการ ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยทั่วไป
จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในประวัติการติดต่อของลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดึงข้อมูลของลูกค้ามาดูได้    
เมื่อจําเป็น ประวัติการติดต่อกับลูกค้าเหล่าน้ีจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารที่สําคัญ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการไปรบกวนสอบถามข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง จุดประสงค์ของ 
CRM ประเภทน้ีมีไว้เพ่ือบริหารจัดการการรณรงค์สินค้าและบริการ การดําเนินการด้านการตลาด การ
ดําเนินการเพ่ือกระตุ้นยอดขาย และระบบบริหารจัดการการขาย  

Sales Force Automation (SFA) เป็นการกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น
ยอดขาย อาทิ การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ (การกําหนดตารางเวลาของการขายทางโทรศัพท์ หรือทาง
จดหมาย) การหาวิธีการในการตอบสนอง การเขียนรายงาน การบริหารจัดการโอกาสและการ
ประเมิน การบริหารจัดการระบบบัญชีและการขายสําหรับบัญชีเป้าหมาย และกระบวนการจัด
ระเบียบการสั่งซื้อแต่ละยอดขาย  

Analytical CRM เป็นวิธีการที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ    
การออกแบบและดําเนินการรณรงค์ทางการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบและการรณรงค์
โดยทั่วไป เช่น การได้ลูกค้าใหม่ ๆ การได้รับโอกาสในการ “เสนอ” “แนะนํา” หรือ “เชิญชวน” 
รวมถึง “จูงใจ” ให้ลูกค้าผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้ว พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ิมอีก 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของเราเองที่มีอยู่ ของแผนกอ่ืน ของบริษัทในเครือ หรือแม้แต่ของ
พันธมิตรธุรกิจของเราก็ตาม ให้มีการซื้อต่อเน่ือง (Cross Selling) หรือแม้แต่การจูงใจให้ลูกค้าต่อยอด
ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เรียกว่าเป็นการซื้อต่อยอด (Up Selling) เป็นต้น การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคเพ่ือทําการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการ (การกําหนดราคา และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) ระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการจัดการ (MIS)  

Sales Intelligence CRM จะมีลักษณะคล้ายกับ Analytical CRM แต่จะมีเครื่องมือ
การขายโดยตรงมากกว่า ซึ่งประเด็นที่ต้องกระตุ้นเจ้าหน้าที่ขายให้คํานึงถึงตลอดเวลาคือเรื่องของ 
Cross Selling / Up Selling / โอกาสในการสับเปลี่ยนลูกค้า / การสูญเสียลูกค้า / บทบาททางด้านการ
ขาย / แนวโน้มผู้บริโภค / การจัดระเบียบของการเข้าถึงลูกค้า / ส่วนเพ่ิมหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  

Campaign Management CRM ประเภทน้ีจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานระหว่าง 
Operational CRM และ Analytical CRM โดยจะรวมถึง การรวมกลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนฐานลูกค้าที่
มีอยู่แบ่งตามหลักเกณฑ์ที่ต้องการ การนําส่งสิ่งที่จะรณรงค์ให้ถึงมือลูกค้าที่เลือกแล้ว โดยใช้ช่องทาง
ต่าง ๆ อาทิ อีเมล์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือ SMS เป็นต้น การสืบเสาะ รวบรวมเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์สถิติการรณรงค์ที่ทําไว้ รวมท้ังการดึงเอาผลตอบรับของลูกค้ามาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  

Collaborative CRM เป็นรูปแบบที่เข้ามาจัดการกับลูกค้าของแต่ละแผนกในองค์กรใน
ลักษณะองค์รวม เช่น แผนกขาย ฝ่ายสนับสนุนเทคนิค และฝ่ายการตลาด เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของแต่ละแผนกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมไว้เก่ียวกับลูกค้าได้ ตัวอย่างกรณีของการได้รับ
ข้อมูลตอบกลับจากตัวแทนสนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการและข้อเรียกร้องของลูกค้าที่มีกลับมา 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์กรโดยรวม  
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Consumer Relationship CRM ครอบคลุมแง่มุมของวิธีการจัดการกับลูกค้าโดยศูนย์
ที่ทําหน้าที่ติดต่อและจัดกิจกรรมสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กร ตัวแทนขององค์กรจะทําหน้าที่ติดต่อกับ
ลูกค้าและผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นการภายใน การเตือนล่วงหน้าสามารถทําได้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ หรือไม่ก็ความรู้สึก และทัศนะของผู้บริโภค 

3.3.  วัตถุประสงค์ของ CRM 
3.3.1. เพ่ือสร้างและสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
3.3.2. เพ่ือเพ่ิมยอดขายสินค้าหรือการบริการของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
3.3.3. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือการบริการและบริษัท ทําให้ลูกค้าทราบ

วิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง สามารถจดจําได้ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการ
ของบริษัทในระยะยาว 

3.3.4. เพ่ือให้ลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีที่บริษัทมีสินค้าจําหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ การที่ลูกค้าซื้อสินค้าของ
บริษัทในสายผลิตภัณฑ์หน่ึงแล้วรู้สึกประทับใจในทางบวก โอกาสท่ีบริษัทจะเสนอขายสินค้าในสาย
ผลิตภัณฑ์อ่ืน (Cross Selling) ได้สําเร็จก็จะมีมากขึ้น เป็นการรักษาลูกค้าและเพ่ิมรายได้จากลูกค้าเดิม 

3.3.5. เพ่ือให้ลูกค้าแนะนําสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผู้อ่ืน เกิดการพูดแบบ
ปากต่อปาก (Words-of-mouth) ในทางบวกเก่ียวกับสินค้า ซึ่งมีความน่าเช่ือถือมากกว่าคํากล่าวอ้าง
ในโฆษณา เป็นการขยายผลสู่ลูกค้ารายใหม่ 

3.4.   กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ที่เรียกง่าย ๆ ว่า 

DEAR Model คือ (วิทยา ด่านธํารงกูล, 2547)  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ 
ที่มา:  วิทยา ด่านธํารงกูล และพิภพ อุดร, ซีอาร์เอ็ม-ซีอีเอ็ม หยินหยางการตลาด, (กรุงเทพฯ: 
วงกลม, 2547). 
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3.4.1. การสร้างฐานข้อมูลจากลูกค้า (Database) 
 การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป็นข้ันตอนแรกของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

โดยการรวบรวมองค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดของลูกค้า (Customer Profile) รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ แยกแยะจัดแบ่งและเลือกกลุ่มลูกค้าออกตามคุณค่าของลูกค้า หรือตามความสามารถที่
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มจะสร้างกําไรให้บริษัทในระยะยาว 

3.4.1.1. สร้างฐานข้อมูลลูกค้า 
 การประกอบธุรกิจขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตมักจะให้ลูกค้า

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียดเก่ียวกับตนเอง เช่น ช่ือ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
การงาน ที่อยู่อาศัย รายได้รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับความชอบ และนิสัยส่วนตัว เพ่ือไว้ใช้ติดต่อกัน
ระหว่างบริษัทและลูกค้า ซึ่งเป็นเร่ืองง่ายแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านน้ีจะสร้างฐานข้อมูลเบ้ืองต้น
ของลูกค้า และถ้าลูกค้ามีการปฏิสัมพันธ์กับบริษัทมากเท่าใดข้อมูลในส่วนน้ีก็จะยิ่งมีมากขึ้น ส่วน
บริษัทที่ไม่มีการเก็บข้อมูลและไม่มีฐานข้อมูลของลูกค้า อาจเร่ิมต้นจากการศึกษาข้อมูลเก่าของลูกค้า
ที่หาได้จากแหล่งภายใน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริการลูกค้า ฯลฯ ฐานข้อมูลของลูกค้าควร
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

 1. รายการซื้อสินค้า ประกอบด้วย ประวัติการซ้ือสินค้า 
รายละเอียดสินค้า เช่นรายการสินค้า ราคาสินค้า วันที่สั่งซื้อ วิธีการจัดส่ง วิธีการชําระเงิน ฯลฯ 

 2. การติดต่อลูกค้า การติดต่อทั้งจากลูกค้าถึงบริษัท และจาก
บริษัทถึงลูกค้าผ่านช่องทางติดต่อทุกช่องทางไม่จากัดว่าต้องเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการขายหรือไม่ 
พร้อมรายละเอียดในการติดต่อ 

 3. ข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า       
เป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการจัดกลุ่มและการวิเคราะห์ลูกค้า 

 4.  การตอบสนองของลูกค้าต่อเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆ       
ที่บริษัทใช้ เช่นการตอบสนองของลูกค้าที่ได้รับการติดต่อจากพนักงานขาย การสื่อสารในรูปแบบ
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิค (E-mail) ถึงลูกค้า และการติดต่อติดต่อจากบริษัทในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 ในขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าน้ี ความยากง่ายจะอยู่ที่การ
จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทน้ัน ๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้ามากน้อย
เพียงใด เพราะยิ่งหากบริษัทน้ันมีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและโดยตรงมากเท่าไร จะย่ิงทําให้
การจัดเก็บข้อมูลลูกค้ามีความเป็นไปได้มากข้ึนดังแสดงในภาพที่ 3 (วิทยา ด่านธํารงกูล, 2545: 88) 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างแสดงการปฏิสัมพันธ์ของธุรกิจกับลูกค้า 
ที่มา: วิทยา  ด่านธํารงกูล, (2545). การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า:อะไรและอย่างไร. วารสาร
บริหารธุรกิจ, ปีที่ 25 ฉบับที่ 95.   
 

 จากภาพแสดงตัวอย่างของธุรกิจที่มีความยากง่ายในการสร้างฐานข้อมูล
ของลูกค้าบนพ้ืนฐานปัจจัยความถ่ีของการมีปฏิสัมพันธ์และลักษณะการปฏิสัมพันธ์ว่าเป็นแบบ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ธุรกิจที่อยู่ในช่องบนซ้ายมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและโดยตรง 
การสร้างฐานข้อมูลจึงเป็นรื่องค่อนข้างง่าย กิจการที่อยู่ในช่องล่างจะมีปัญหาในการสร้างฐานข้อมูล
ลูกค้ามากที่สุด เน่ืองจากการติดต่อกับลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังเป็นการติดต่อผ่านคนกลาง
ไม่ใช่โดยตรงกับลูกค้า สําหรับกิจการในอีกสองช่องที่เหลือมีปัญหาในระดับปานกลางในการสร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้า ดังน้ัน กิจการที่ไม่ได้อยู่ในช่องบนซ้ายย่อมจะต้องทํางานหนักข้ึนในการสร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้า ต้องแสดงหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือที่ได้ข้อมูล 

3.4.1.2. การวิเคราะห์และเจาะจงลูกค้าตามมูลค่า 
 เดิมการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป็นไปเพ่ือการแยกแยะลูกค้า

ออกเป็นกลุ่ม มีการนําเอาวิธีการทางสถิติมาใช้เพ่ือจัดกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบพฤติกรรมหรือตัวแปร
ร่วมอ่ืน ๆ ที่เหมือนกันเพ่ือจะได้จัดโปรแกรมการตลาดที่สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ ปัจจุบัน
แนวคิดเร่ืองลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยแนวคิดในการสร้างกําไรจากลูกค้าในระยะยาว การจัดกลุ่ม
ลูกค้าแบบเดิม ๆ จึงลดความสําคัญลงไป และใช้การสร้างความเข้าใจลูกค้าเป็นรายบุคคล วิเคราะห์
ลูกค้าแต่ละบุคคลจากโอกาสในการทํากําไรทั้งปัจจุบันและอนาคต กําไรที่กล่าวข้างต้นได้จากสิ่ง
ต่อไปน้ีคือ 

 1. โอกาสที่ลูกค้าซื้อสินค้าอย่างหน่ึงแล้ว ซื้อสินค้าอย่างอ่ืน ๆ 
ด้วย (Cross Selling) หรือการซื้อต่อเน่ือง เช่น ลูกค้าเงินฝากของธนาคาร มีโอกาสเป็นลูกค้าบัตร
เครดิต สินเช่ือ กองทุนประกันชีวิต ฯลฯ 

 2.  โอกาสท่ีลูกค้าเพ่ิมขนาดของการซื้อ (Up Selling) หรือการ
ต่อยอดโดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การซ้ือสินค้าที่มีราคาสูงไปจากเดิม เช่น เคยใช้บัตรเครดิตธรรมดาแล้ว
เปลี่ยนเป็นที่มีวงเงินสูงขึ้น เช่น บัตรเงิน บัตรทอง บัตรแพลตินัม หรือเพ่ิมความถี่หรือปริมาณการใช้
งาน เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือมากข้ึน ฝากเงินเข้าบัญชีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการที่บริษัทสามารถข้ึนราคาได้
มากกว่าคู่แข่งขันเน่ืองจากลูกค้าให้คุณค่าในความสัมพันธ์กับบริษัท 
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 3. ความสามารถท่ีกิจการจะลดต้นทุนได้ เช่น ต้นทุนการขาย 
ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการแสวงหาลูกค้าใหม่ ต้นทุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการ
ขาย ฯลฯ 

3.4.2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 
 เทคโนโลยีเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ

และประสบผลสําเร็จ องค์กรจึงต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการวิเคราะห์และแยกแยะ
ลูกค้า เพ่ือการสร้างจุดที่ใช้ติดต่อ (Contact Point/Touch Point) ลูกค้า ที่ส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทําให้การติดต่อลูกค้าเป็น
รายบุคคลทําได้ง่าย การกระจายข้อมูลของลูกค้าผ่านทุกช่องทางในการติดต่อโดยรวบรวมไว้ใน
คลังข้อมูล (Customer data warehouse) เพ่ือการเรียนรู้ของลูกค้า จะสามารถสร้างความพึงพอใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีในที่สุด 

3.4.2.1. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 การสร้างฐานข้อมูล การจัดเตรียม และการเข้าถึงข้อมูล        

ของลูกค้า ส่งผลต่อความสําเร็จของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและระบบที่
เหมาะสม (ทั้งระบบปฏิบัติการและระบบวิเคราะห์) จึงเป็นสิ่งสําคัญ บริษัทจะต้องทําแผนการจัดการ
ข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้ทราบว่าจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจากไหน ต้องการข้อมูลลูกค้าให้อยู่ในลักษณะใด 
และจะกระจายข้อมูลลูกค้าในองค์กรอย่างไร ตัดสินใจเลือกส่วนใดที่ต้องการพัฒนาเองภายในหรือ
ส่วนใดจะจ้างภายนอกทํา ต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับใดในด้านความครอบคุลมและความ
เจาะจง สิทธ์ิในการเรียกดูข้อมูล และการยอมรับของผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กร 

3.4.2.2. สร้างจุดการติดต่อกับลูกค้า 
 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหัวใจหลักของการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ ความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับทุกจุดของการติดต่อกับลูกค้าน้ัน 
ความสัมพันธ์ได้รับการเน้นคุณภาพ ความสมํ่าเสมอและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
หรือไม่ และบริษัทจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรใช้การติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกัน
อย่างไร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความต้องการ คุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกค้า 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตทําให้
ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าเป็นรายเฉพาะบุคคลทําได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันการส่งข้อความ ภาพและเสียงที่
มีความแตกต่างและเจาะจงตัวลูกค้าสามารถทําได้อย่างหลากหลายผ่านช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ได้ทันที การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองจะสามารถสร้างจุดของการติดต่อระหว่าง
บริษัทกับลูกค้าได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3.4.2.3. กระจายข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ 
 ความสามารถในการระบุข้อมูลลูกค้ารายบุคคลผ่านทุกสื่อหรือ

ทุกช่องทางของการติดต่อ (Cross-media and cross-channel) เป็นข้อกําหนดพ้ืนฐานประการหน่ึง
ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิธีติดต่อเข้ามาอย่างไรข้อมูลลูกค้าจะต้องถูกเรียกดูได้
จากคนที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้ารหัสและรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในคลังข้อมูลลูกค้า (Customer Data 
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Warehouse) ทําให้การเรียนรู้ลูกค้าสามารถเกิดได้ทุกจุด ทุกช่องทาง สร้างความพึงพอใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในที่สุด 

3.4.3. การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Action) 
 หลังจากมีฐานข้อมูลของลูกค้าและสามารถแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มตาม

มูลค่าของลูกค้าแล้ว ขั้นต่อไปคือการวางแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดและอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง 
รักษา และผูกความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังน้ี 

3.4.3.1. การบริการลูกค้า (Customer Service) 
 การบริการลูกค้าทั้งในเชิงรับ (Reactive) คือการแก้ปัญหาให้

ลูกค้า และในเชิงรุก (Proactive) คือการคาดเดาความต้องการของลูกค้า หาวิธีตอบสนองก่อนที่ลูกค้า
จะเกิดปัญหา ซึ่งเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาลูกค้า นํามาซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

3.4.3.2. โ ป ร แก รมสะสมคะแนน / โ ป ร แก รมส ร้ า ง ค ว าม ภั ก ดี 
(Frequency/Loyalty Programs) 

 เป็นการให้สิ่งตอบแทนแก่ลูกค้าเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือการ
บริการซ้ํา ๆ โดยการให้สิทธิการเป็นสมาชิกหรือวิธีการสะสมคะแนน หลายธุรกิจใช้วิธีการน้ีในการ
รักษาลูกค้าและสร้างความภักดีอย่างได้ผล 

3.4.3.3. โปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ในเ ชิงสั งคม  (Community 
Programs) 

 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มลูกค้ากับ
บริษัทหรือระหว่างกลุ่มลูกค้ากันเอง โดยการสร้างกลุ่มหรือชมรมในเร่ืองที่ลูกค้าสนใจ การสร้าง
เว็บไซต์ชุมชนท่ีเปิดให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามปัญหาระหว่างกันเองหรือกับ
บริษัทได้ ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยึดเหน่ียวลูกค้าไว้ในระยะยาว 

3.4.3.4. โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Ties) 
 บริษัทอาจจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีให้กับ

ลูกค้าเพ่ือการเช่ือมโยงลูกค้าเข้ากับบริษัท ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทําธุรกรรมต่าง ๆ เช่น 
การติดต่อ การสั่งซื้อ การชําระเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

3.4.4. การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) 
 การรักษาลูกค้าเป็นการประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์และการรักษา

ความเติบโตของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความประทับใจในตรา
สินค้าและสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งจะทําให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท
อย่างต่อเน่ือง แนวคิดของคอตเลอร์ (ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2544: 87) กล่าวว่าการขายสินค้าให้ลูกค้า
ใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการขายสินค้าให้ลูกค้าเก่าถึง 5 เท่า โดยกิจกรรมการรักษาลูกค้ามีขั้นตอนดังน้ี 

3.4.4.1. ประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
 เกณฑ์ในการประเมินผลสําเร็จของกิจการมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เน่ืองจากนําระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ แม้ว่าเกณฑ์การวัดแบบเดิมที่เน้นในเรื่อง
การเงินและการตลาดเช่น ความสามารถในการทํากําไร อัตรากําไร ส่วนแบ่งการตลาด จะยังคงมี
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ความสําคัญ แต่ในระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะต้องเพ่ิมเกณฑ์การวัดที่มุ่งเน้นความสําคัญของ
ลูกค้า เพ่ือช้ีให้ผู้บริหารเห็นว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประสบความสําเร็จหรือไม่ เกณฑ์ประเมินผลท่ี
สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนในการแสวงหาลูกค้า อัตราการสูญเสียลูกค้า อัตราการซื้อของลูกค้า ส่วนแบ่งการ
ซื้อของลูกค้าที่ให้กับบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หรือส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน (Share of Customer/Share 
of Wallet) 

3.4.4.2. ขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ์ 
 การขยายการเติบโตของความสัมพันธ์จะใช้ประโยชน์จาก

ความคุ้นเคยและความเช่ือถือที่ลูกค้ามีต่อกิจการในการขยายขอบเขตการซื้อสินค้าหรือการบริการให้
กว้างขึ้น โดยการนําเสนอสินค้าหรือการบริการใหม่ ๆ หรือการต่อยอดให้มีมูลค่าสูงขึ้น เน่ืองจาก
ลูกค้าเดิมมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือการบริการใหม่ของกิจการมากกว่าลูกค้าใหม่หลายเท่า 
นอกจากน้ันกิจการสามารถกระตุ้นความถ่ีในการซื้อสินค้าหรือการบริการให้เพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการตลาดมีมากข้ึน และนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่แนบแน่น 

3.5.  องค์ประกอบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
การจัดระบบและลําดับความสําคัญเหตุการณ์ที่สําคัญต่าง ๆ (Lawson-Body 

และ Limayem. 2004 อ้างถึงใน วิระพงศ์ จันทร์สนาม, 2551) ประกอบด้วย 
3.5.1. การติดตามลูกค้า (Customer Prospecting)  
 การที่กิจการให้ความสําคัญในการศึกษาความต้องการ ความจําเป็น และ

การคาดการณ์ของลูกค้าใหม่ โดยการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการเตรียมผลิตภัณฑ์ให้มี
ความน่าสนใจและดึงดูดใจสําหรับลูกค้ารายใหม่ ต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสารสนเทศไว้
สําหรับบริการลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอจากลูกค้าเดิม 

3.5.2. การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า (Relations with Customers)  
 การเริ่มต้น การพัฒนา การรักษา การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ 

โดยยึดหลักความซื้อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม การสร้างความเช่ือถือต่อกัน 
3.5.3. การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน (Interactive Management)  
 การป ฏิสั ม พัน ธ์  การ ติด ต่อสื่ อสาร  การ โ ต้ตอบ  การ เ ช่ื อม โยง              

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างลูกค้ากับองค์กร และการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือรองรับลูกค้าให้รู้สึกดีย่ิงขึ้นไป 

3.5.4. การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า (Understanding Customers
 Expectations)  

 การมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการวิเคราะห์และสร้างมวลความรู้เกี่ยวกับ
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า เพ่ือจัดเตรียมสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 

3.5.5. การให้อํานาจ (Empowerment)  
 การให้การสนับสนุนส่งเสริม การให้โอกาสและการให้รางวัลแก่พนักงานที่

ได้ริเร่ิมและมีส่วนในการสร้างสรรค์คุณค่า และสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ 
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3.5.6. การเป็นหุ้นส่วน (Partnerships)  
 การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานต่าง ๆ แก่ผู้จัดการสินค้า คู่ค้าที่มี

กิจกรรมที่สร้างสรรค์กับลูกค้า และเพ่ิมความต้องการของการบริการไปสู่ผลิตภัณฑ์และการนําเสนอ
การบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 

3.5.7. การทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization)  
 การมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานธุรกิจนําเสนอสินค้าและการบริการแก่

ลูกค้า และพัฒนาหรือเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะให้มีความพิเศษ และแตกต่างแก่ลูกค้าเป็นการ
เฉพาะเจาะจง 

3.6.  การทํากลยุทธ์ CRM ในทางธุรกิจ  
เป็นวิธีการนําเอา CRM มาใช้ในทางปฎิบัติอย่างเห็นผล โดยนําเสนอวิธีการทํา  กล

ยุทธ์ CRM ในทางธุรกิจเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้นําไปใช้ (วิธีการทํากลยุทธ์ CRM ในทางธุรกิจ, เข้าถึง
เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://incquity.com/articles/grow-your-biz/tips-crm) 
โดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี  

3.6.1. ปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานทุกคน 
  CRM จะไม่มีทางแจ้งเกิดและประสบความสําเร็จได้ ตราบใดที่พนักงานอัน
เป็นสมาชิกภายในองค์กรธุรกิจไม่มีจิตสํานึกถึงความสําคัญและหัวใจของงานบริการลูกค้า ดังน้ัน
ผู้ประกอบการจะต้องถ่ายทอดและปลูกฝังให้มดงานมองเห็นและเข้าใจว่าลูกค้าคือคนสําคัญของธุรกิจ 
และความต้องการสูงสุดของพวกเขาคือเป้าหมายในการทํางานในวันน้ี ซึ่งหากพนักงานในองค์กร
เข้าใจและตระหนักถึงความมสําคัญของลูกค้าแล้ว น่ันจะถือเป็นการประสบความสําเร็จในขั้นแรกของ
การนับหน่ึงในการเร่ิมสร้างกลยุทธ์ CRM ในทางปฏิบัติ 

3.6.2. เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า 
  เมื่อพนักงานเข้าใจความสําคัญของลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งข้อมูลทางกายภาพ อาทิ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา หน้าที่การงาน ภูมิลําเนา 
เงินเดือน ระดับสังคม ฯลฯ และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความต้องการในการใช้สินค้า 
ความถี่ในการซื้อ ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลน้ีมีความสําคัญมากและอาจจะมีส่วนในการ
ตัดสินความสําเร็จของการทํากลยุทธ์ CRM ด้วย โดยขอแนะนําให้ผู้ประกอบการใช้ช่องทางให้
หลากหลายมากที่สุดในการเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การรับฟังความ
คิดเห็นทั้งแบบลงกล่องและแบบแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ การเปิดคู่สาย Call Center เป็นต้น    
ซึ่งหากย่ิงรวบรวมข้อมูลได้มากเท่าไหร่ก็จะย่ิงเป็นประโยชน์กับการทําธุรกิจมากข้ึนเท่าน้ัน 

3.6.3. วิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมในขั้นที่ 2 มาแล้ว ข้อมูลที่ได้มาดังกล่าว
จะยังไม่สามารถนําเอามาใช้จริงได้ในทางธุรกิจเพราะยังถือว่าเป็นข้อมูลดิบอยู่ ผู้ประกอบการจะต้อง
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเอามาประมวลผลและพิจารณาอย่างละเอียดว่าลูกค้าต้องการอะไรจาก
สินค้าในท้องตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ลักษณะไหนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา
ได้ ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีเสร็จ ก็จะได้คําตอบว่าควรที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการแบบไหนจึงจะเหมาะสมและสามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ในท้ายที่สุด 



23 
 

 
 

3.6.4. เก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
  เป็นเร่ืองที่มักพบข้อผิดพลาดเป็นจํานวนมากสําหรับเร่ืองการเก็บรักษา
ข้อมูล เพราะผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการให้ได้มามากกว่าการ
เก็บรักษาตามนิสัยของคนไทย ดังน้ันเมื่อคุณได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดี
ด้วยเพ่ือความสะดวกในการดึงมาเรียกใช้ได้ทันที โดยขอแนะนําให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์แทนการเก็บเอกสารในรูปของ
ข้อมูลในแผ่นกระดาษ เพราะมีโอกาสสูงมากที่สูญหาย นอกจากน้ีการจัดต้ังบุคคลากรข้ึนมา
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะยังถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกด้วย 

3.6.5. วางแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
  เมื่อผู้ประกอบการได้รับทราบความต้องการของลูกค้าที่ได้มาจากกลยุทธ์ 
CRM แล้ว ก็มาถึงในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้ประกอบการจะต้องสร้างแผนทางธุรกิจให้มี
ความสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของลูกค้าได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ รสชาติ 
ราคา ขนาด งานบริการหลังการขาย ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งแผนธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นอะไรที่มีความสมบูรณ์
แบบในตัวเองและเป็นคําตอบพร้อมตัวเลือกอันดับแรกในใจลูกค้าเสมอ 

3.6.6. ประเมินผลและปรับปรุงตลอดเวลา 
   ผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่าความต้องการของลูกค้าในวันน้ีมักจะไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในวันหน้าเสมอไป เพราะเวลาที่เปลี่ยนแปลงมักจะทําให้ความคิด ทัศนคติ 
รวมถึงความต้องการเปลี่ยนไปด้วย ดังน้ันผู้ประกอบการจะต้องหมั่นตรวจสอบเพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมยึดพ้ืนที่
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ยาวนานถาวร 

3.6.7. CRM เป็นกลยุทธ์ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
   ความคงเส้นคงวาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ประกอบการทุกคนจําเป็นจะต้องมี
หากคิดจะใช้กลยุทธ์น้ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งความสมบูรณ์ของ CRM มักจะเป็นตัวการันตี
ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี ตราบใดที่คํากล่าวที่ว่า
ลูกค้าคือพระเจ้ายังไม่ได้ถูกทดแทนด้วยสิ่งอ่ืนใดในโลกนี้ 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับความสาํเร็จของการบรหิารลูกค้าสัมพันธ ์
 ผู้วิจัยได้นําประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้เป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อองค์กร เน่ืองจากหากหน่วยงานหรือองค์กรนําการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้และได้รับประโยชน์จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แล้ว ย่อมหมายถึงองค์กร
ประสบความสําเร็จในการนําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (สินธ์ุฟ้า แสงจันทร์, 2547) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

4.1.   การเพิ่มรายได้จากการขาย  
  การมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความภักดี   
ในการใช้สินค้าหรือบริการ (Customer Loyalty) การนําหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีรายได้      
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ที่เพ่ิมขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทํางานในองค์กร ลดรายจ่ายในการดําเนินงาน และต้นทุนการ       
หาลูกค้าใหม่ ๆ หรือดึงลูกค้ากลับมาใช้สินค้าหรือบริการอีกครั้ง 

4.2.   การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกค้า  
4.2.1 การหาลูกค้าใหม่เข้าองค์กร โดยการสร้างความเด่นของสินค้าหรือบริการ

ใหม่ และเสนอความความสะดวกสบายให้กับลูกค้า  
4.2.2 การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือทําการซื้อสินค้าและบริการ โดยผ่าน

ขั้นตอนการทํางาน ที่กระชับเพ่ือการสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและ ถูกต้อง และ
การทํางานที่สนอง ตอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยผ่านหน่วยงาน ลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Service)  

4.2.3 การรักษาลูกค้า เป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์การนานที่สุด และการดึง
ลูกค้าให้กลับมาใช้สินค้าหรือบริการ โดยฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและพนักงานในองค์กร รวมถึงการ
เสนอสินค้าและบริการใหม่ 

4.3.   การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ 
  การเพ่ิมการประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท โดยเฉพาะการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลของลูกค้าร่วมกัน และผู้บริหารสามารถดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ 
เช่น รายละเอียดของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) รายละเอียดของการ
จ่ายเงินของลูกค้าจากฝ่ายขาย (Sales) กิจกรรมทางการตลาดที่เสนอให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
บุคคลจากฝ่ายการตลาด (Marketing) และ การควบคุมปริมาณของสินค้าในแต่ละช่วงจากฝ่ายสินค้า
คงคลัง (Inventory Control) เป็นต้น 

4.4.   การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายต่าง ๆ ของ
บริษัท โดยข้อมูลต่างน้ันได้มาจากช่องทางการสื่อสาร เช่น Fax โทรศัพท์ และ อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กรมีประโยชน์กับฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรได้เช่น ฝ่ายขาย 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายสนับสนุน 

4.5.   รายละเอียดของการชําระค่าสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า   
  ธุรกิจสามารถใช้ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในการออกรายละเอียดการ
จ่ายเงินของลูกค้า  (Bill Payment) และที่ผ่านการจ่ายเงินระบบอินเตอร์เน็ต (Electronic Bill) และ
การให้บริการ ในการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เช่น ในระบบออนไลน์ 

4.6.   การขายและให้บริการในสถานท่ีที่ลูกค้าต้องการ   
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่เก่ียวข้องกับการขายและให้บริการในสถานที่ที่ลูกค้า
ต้องการ (Field Sales and Service) ช่วยให้พนักงานสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในขณะที่ทําการขายหรือ
การ ให้บริการกับลูกค้า โดยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมข้อมูลขององค์กรร่วมกันได้ การบริหาร 
ลูกค้าสัมพันธ์ ยังมีส่วนการจัดการเกี่ยวกับการทํารายงานทางการขาย การสร้างใบเสนอ ราคาให้กับ
ลูกค้าและเง่ือนไขพิเศษให้กับลูกค้าแต่ละรายแบบอัตโนมัติ,การเสนอสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะตาม
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customized Products) ระบบที่ทํางานประสานกับสินค้าคงคลัง 
(Inventory System), ระบบการส่ังซื้อ (Ordering System), การส่งและรับสินค้าหรือบริการ 
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(Logistic System), การจัดตารางให้กับพนักงานที่จะให้บริการ, การออกใบแจ้งหน้ี และ การจัดการ
ระบบโควตาในการขาย 

4.7.   กิจกรรมท่ีสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า  
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการแยกความแตกต่างเหล่าน้ี
ตามกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เช่น การจําแนกประเภทของลูกค้าออกตามความ
ต้องการของลูกค้า ประวัติ ส่วนตัวของลูกค้า และประวัติการซื้อ นอกจากน้ียังสามารถกิจกรรมลูกค้า
ย้อนหลัง เพ่ือบริษัทจะได้นําข้อมูลเหล่าน้ีไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก เช่น ช่องทางการสื่อสาร
เหมาะสมท่ีสุดของลูกค้า แต่ละราย (Effective Communication Channel) พฤติกรรมการซื้อของ
ลูกค้า (Customer Behaviour) และสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะตัวสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

4.8.   เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ   
  การใช้หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางาน        
โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะต้องรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ตอบสนองแบบให้บริการ  หรือตอบสนองกับลูกค้าทันที (Real Time) เช่น ระบบการสั่งสินค้ามีการ
เช่ือมโยงระบบต่าง ๆ  ทั้งในฝ่ายรับการสั่งซื้อ (Order Fulfilment), ฝ่ายขาย (Sales Department), 
ฝ่ายบัญชี (Accounting Department), ฝ่ายสินค้าคงคลัง (Inventory) และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้เครดิตกับลูกค้า (Credit Authorization) 

4.9.   การรวบรวมรายละเอียดต่างของลูกค้า  
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้ช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายต่าง ๆ ใน
บริษัท ได้มาก ขึ้น เพราะว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ 
ได้มากขึ้นทําให้ข้อมูลเก็บอย่างเป็นระบบอย่างเช่ือมโยงขึ้น บริษัทสามารถนําฐานข้อมูลน้ีมาใช้ในการ
ดําเนินารต่าง ๆ ได้ 

4.10. การลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ  
  การลดลงของต้นทุนการดําเนินงานนั้นมาจากใช้หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
เน่ืองจาก บริษัทมีระบบการจัดการที่เน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน ทําให้บริษัทไม่สูญเสียต้นทุนใน
การดึงลูกค้ากลับเป็นลูกค้าขององค์กรอีก และตัดกระบวนการที่ไม่จําเป็นและกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้แก่บริษัท ลดการทํางานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน          
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การ 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์น้ัน ส่งผลที่ดีกับทั้ง
ลูกค้า และหน่วยงานที่ทํา CRM เป็นอย่างมาก โดยสําหรบังานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ประยุกต์ประโยชน์การ
บริหารลูกค้าสมัพันธ์มาใช้สําหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยในส่วนความสําเร็จของการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ เน่ืองจากหากได้ทําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และได้รับประโยชน์ดังกล่าว จะถือได้ว่าได้
ดําเนินการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างประสบความสําเร็จ 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 อารีย์รัตน์ ตั้งการกิจ (2544) ได้ศึกษาความสัมพัน์ระหว่าง CRM กับการ
บริหารธุรกิจโทรคมนาคม โดยศึกษาบริษัทเทเลคอมเอเชีย โดยระบบบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้าที่นํามาใช้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า โดยบริษัท
เทเลคอมเอเชียได้นําระบบการบริการลูกค้า (Call Center) มาใช้ โดยเรียกระบบว่า Vcare 
โดยเมื่อนําระบบ Vcare มาใช้ ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ้นและบริษัท
มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ายัง
ทําให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการให้บริการเป็นแบบใหม่โดยยึดหลักความต้องการ
ของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญ อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในขบวนการทํางธุรกิจ  
 จุรีรัตน์ วณิชกิตติ (2548) ได้ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของโรงแรมและรี
สอร์ทในเครือโซเทล พบว่าสมาชิกผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโซเทล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างฐานข้อมูล ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และด้านการกําหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่วนด้านการรักษาลูกค้า มีความคิดเห็น
ด้วยในระดับปานกลาง จึงได้เสนอแนะว่าด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า เป็นเรื่องที่สมาชิก
ผู ้ใช้บริการให้ความสําคัญมากที ่สุด ดังนั้นระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลที ่เป็น
ปัจจุบันที่สุด จะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรมแรมและรีสอร์ทใน
เครือโซเทลให้สมาชิกผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเน่ือง  
 ธีรชัย  เตลัมพุสุท ธิ ์ (2549) ได้ศ ึกษาแนวทางการนําระบบการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM System) เข้ามาใช้ธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท Topstar Textile จํากัด พบว่า
หลังจากได้ทําการสัมภาษณ์พนักงานตามแผนกต่าง ๆ ว่าหากได้นําระบบ CRM มาใช้ในแผนก 
จะช่วยให้การทํางานสะดวกและดีขึ้นทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัทและเกิดกับลูกค้าลดลง 
รวมถึงช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเวลาติดต่อกับบริษัทรวดเร็ว ยิ ่งขึ ้น  พร้อมทั ้ง
พนักงานทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน หากมีการนําระบบ CRM เข้ามาใช้ 
และได้นําระบบ CRM เข้ามาใช้กับกล่มลูกค้าที่เป็นบริษัท เช่น บริษัทไทยเบฟเวอร์เรต ไทย
ซัมซุงเป็นต้น โดยเป็นกลุ่มลูกค้าประจําหรือลูกค้าดั้งเดิมของทางบริษัท รวมถึงลูกค้าใหม่ ๆ ที่
เป็นบริษัทด้วย และจากการสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มน้ีก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 
 นิภาพร อาศัยป่า (2554) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้าง
ความภักดีในตราสินค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จังหวัดนครราชสีมา โดย
พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านการให้คําแนะนําของพนักงานบริการในร้านมากที่สุด และ
ให้ความสําคัญเรื่องความชัดเจนของข้อมูลเก่ียวกับสินค้ามากที่สุด จึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
กําหนดกลยุทธ์โดยเน้นการอบรมพนักงานขายเพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์และเป็น
พนักงานขายที่ดีในอนาคตซึ่งการฝึกอบรมพนักงานจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการขายของ
พนักงาน 
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 พัชราภรณ์ งามวิจิตรนันท์ (2554) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) กรณีศึกษา ตัวแทนจําหน่าย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรบุรี ศ.เจริญยนต์ พบว่า
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์นํ้ามันเครื่องคาสตรอลเป็นอย่าง
ดี จึงทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งลูกค้า
ยังเกิดความพึงพอใจใน    การบริการของตัวแทนจําหน่ายในด้านการจัดส่งสินค้า การบริการ
หรือแม้แต่การตอบข้อซักถามของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านราคาของสินค้ามากที่สุด และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
หากนํากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้กับตัวแทนจําหน่ายอื่น ๆ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าให้สามารถประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน 
 เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล (2554) ได้ศึกษาแนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน
ธุรกิจ Daily Deals ในประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ําในธุรกิจ Daily 
Deals ผลการวิจัยพบกว่า ความคุ้มค่าของสินค้า เป็นปัจจัยสูงสุดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ํา
ของลูกค้าในธุรกิจ Daily Deals รองลงมาคือปัจจัยด้านราคาของดีลสินค้า และหากต้องการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวโดยการเพ่ิมอัตราการซื้อซ้ํา จะต้องให้ความสําคัญกับ
ความคุ้มค่าของสินค้าเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความพอใจในการเข้ามาใช้บริการ 
นําเสนอคุณค่าตรงตาม หรือมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
 ชื่นสุมล บุนนาค และณัฐวุฒิ จันดี (2556) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหาร
ความส ัมพันธ ์ก ับล ูกค ้าของธ ุรก ิจบร ิการ โทรศ ัพท ์เคลื ่อนที ่ต ่อความภักด ีในตราส ินค ้า 
กรณีศ ึกษาเปร ียบเทียบตราสินค ้า  เอไอเอส  ดีแทค  และทรูม ูฟ  ได ้ศ ึกษาการรับรู ้ของ
ผู้ใช้บริการต่อกลยุทธ์ CRM ผ่านจุดสัมผัสการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่ากลุยทธ์ 
CRM กับลูกค้าของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความภักดีของผู้ใช้บริการท่ี
ต่างกัน นอกจากนี้ เพศ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้กลยุทธ์ CRM ผ่านทาง เว็ปไซต์ ส่วนอายุ 
มีความสัมพันธ์กับป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์และ SMS/MMS อาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ Call Center และสํานักงาน
บริการลูกค้า 
 ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร (2556) ได้ดําเนินการวิจัยแนวทางการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ ผลการวิจัยพบข้อมูลที่สําคัญว่า  กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการรับบริการด้านการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมากที่สุด  และรองลงมาคือการใช้โทรศัพท์  การ
รับบริการที่จุดให้บริการลูกค้า  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และการบริการส่งข้อความสั้น 
ๆ  ผ่านโทรศัพท์มือถือ  ตามลําดับ   ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการรับบริการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับมาก  
เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่าย  และเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  อย่างไรก็ตาม  
ลูกค้าพบปัญหาด้านวิธีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  และเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ทันสมัย   
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนถึงปี 2556 พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่อง
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นจํานวนมาก โดยศึกษาในส่วนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
รวมถึงแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั ้ง ในธุรกิจที ่เป็นขายสินค้าและการให้บริการ      
โดยในบางงานวิจัย ได้ศึกษาเพื่อมุ่งเน้นถึงความสําเร็จในบางด้าน เช่น การสร้างความภักดีใน
ตราสินค้า รวมถึงมีการใช้เทคโนโลยี หรือระบบการบริการลูกค้ามาใช้ เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึง
ความสําเร็จในการบริหารงานของของธุรกิจ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นการพัฒนาระบบ SAP ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการที่ยังไม่มี
ผู้อื่นรู้จักกันในวงกว้าง ผู้วิจัย จึงได้เพิ่มการศึกษาถึงธุรกิจการพัฒนาระบบ SAP ของบริษัท 
โอ เอซิสคอนซัล ติ ้งจําก ัด  พร้อมทั ้งศ ึกษาถ ึงว ิธ ีจ ัดการความสัมพันธ์ก ับลูกค ้า เ พื ่อสร ้า ง
ความสําเร็จให้กับองค์กรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัย มุ่งศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบ ERP และโปรแกรม SAP ตลอดจนถึง 
กาบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนํามาวิเคราะห์
สรุปผลและบรรยายได้มากที่สุด โดยผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
2. ผู้ให้ข้อมลูหลัก และการเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมลู  
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ระยะเวลาในการศึกษา 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
8. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
9. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย 

 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ประกอบด้วย 
ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาที่เป็นผู้พัฒนาระบบ SAP (Consultant)          
ถึงวิธีการข้ันตอน กระบวนการการพัฒนาระบบ SAP (Implement) ซึ่งเป็นการอธิบายภาพรวม และ
ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการวางระบบ สัมภาษณ์ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA 
Support Consultant) รวมทั้งสัมภาษณ์ ตัวแทนขายและผู้ดูแลการขาย (Sales) ของบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด  พร้อมกับสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ที่ได้รับบริการจากการพัฒนาระบบ SAP โดยบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดและจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้จากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
ได้แก่ หนังสือ คู่มือการดําเนินงาน แผนงานโครงการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบ SAP และที่
เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) ทั้งที่เป็น
เอกสารต้นฉบับที่เผยแพร่โดยทั่วไป หรือเอกสารอิเลคทรอนิกส์ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โดยนําแนวคิด
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือต่อไป   
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ผู้ให้ข้อมูลหลกัและการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   ผู้วิจัยทําการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือที่
ปรึกษา โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลหลักที่สําคัญเป็น  5  กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหาร (Managing Director) ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จํานวน 1 คน 
2. ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP (Consultant) ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

จํานวน 2 คน 
3. ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Support Consultant) ของบริษัท 

โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จํานวน 2 คน 
4. ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จํานวน 2 คน 
5. ลูกค้าผู้ได้รับบริการ (Customer) จากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จํานวน 2 คน 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล        
เพ่ือนําไปวิเคราะห์แล้วสรุปเป็นผลการวิจัย แบบสัมภาษณ์เป็นชุดคําถามที่ใช้ถามและใช้จดบันทึก
คําตอบในการสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้บันทึกคําตอบที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ในการวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ มีการสร้างแนวคําถาม
อย่างกว้าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และอาจสามารถแตกประเด็นคําถามระหว่างการสัมภาษณ์ได้ เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีความยืนหยุ่น เน้นการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองเพ่ือป้องกันความกังวลใจของผู้ให้ข้อมูล 
ซึ่งอาจมีผลต่อความน่าเช่ือถือของข้อมูล และเพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับลึกที่เป็นจริงเป็นประโยชน์กับการ
วิจัยคร้ังน้ีมากที่สุด 
 
การสรา้งเครื่องมือในการวิจัย 
 การวิจัยน้ีผู้วิจัยสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การสอบถามจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างข้อคําถามในการสัมภาษณ์ 
   2.  ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือกําหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยให้ข้อคําถามใน
การสัมภาษณ์มีรายละเอียดที่ครบถ้วน 
   3.  ปรับปรุงและพัฒนาข้อคําถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง 
 ทั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแนวคําถาม (Interview Guide) เพ่ือใช้ในการ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 
 ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้บริหาร บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP บริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ถึงรูปแบบลักษณะการดําเนินงาน ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด และ
กลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 



31 
 

 
 

 ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์สําหรับที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP (Consultant) เก่ียวกับ
ขั้นตอน การปฏิบัติการพัฒนาระบบ SAP ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว (MA Support 
Consultant) ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
SAP และวิธีการทํางาน 
 ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์สําหรับลูกค้าที่เคยได้รับบริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด ถึงการให้บริการที่ได้รับจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เป็นการศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา 
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการพัฒนาระบบ SAP การให้บริการดูแลหลังการพัฒนาระบบ SAP ของบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึก ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้น จากน้ันทําการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 5 กลุ่ม โดยการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการ
สัมภาษณ์ รวมท้ังผู้วิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 7 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องและเอกสารต่าง ๆ            

ที่เกี่ยวข้องเบ้ืองต้น เพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน นํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัย 
ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธี

วิจัย และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบให้คําแนะนําและปรับปรุงแก้ไข  
ระยะที่ 3 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว อาจต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม

จนกว่าจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่จะสามารถตอบคําถามได้ตรงตามประเด็นเพ่ือเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ในแต่ละคร้ังมาลําดับ
เหตุการณ์ เรียบเรียง วิเคราะห์ และพรรณนา ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น จากการนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ในแต่
ละคร้ัง นํามาจดบันทึกแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วนําข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณาความ
สมบูรณ์ของข้อมูล  

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยการศึกษาจากเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ สังเกต และการจดบันทึกที่แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิดเพ่ือหาข้อสรุป ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา นําข้อสรุปไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงจัดทําเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป  



32 
 

 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมน้ันมีความครบถ้วนถูกต้อง 
แม่นยําและน่าเช่ือถือได้ เพ่ือให้ผู้วิจัยมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์มากท่ีสุด     
โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า ประกอบด้วย  

1. การตรวจสอบด้านข้อมูล โดยการนําข้อมูลทั้งเอกสาร ผลการสัมภาษณ์และข้อมูล    
ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันในด้านเวลาสถานที่และตัวบุคคลมา
เปรียบเทียบวิเคราะห์เพ่ือหาความสอดคล้องตามประเด็นที่ศึกษา 

2. การตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล คือการนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมมาตรวจสอบซึ่งกันและกันเพ่ือทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่ารายงานการวิจัยมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความครอบคลุมเพียงพอในการวิเคราะห์และอธิบายเป็นผลการศึกษา 
 
การพิทักษส์ิทธิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้วิจัย  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยจะต้องคํานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ต้ังแต่กระบวนการเก็บข้อมูลจนกระทั้งนําเสนอผลการวิจัย โดยผู้วิจัยต้องแนะนําตนเองว่าเป็นผู้วิจัย
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการทําวิจัย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ในการ
สัมภาษณ์แก่ผู้ให้ข้อมูล และการขออนุญาตเพ่ือบันทึกเสียงตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ หากผู้ให้
ข้อมูลไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลผู้วิจัยสามารถปฏิเสธได้ทันที และเอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการทําวิจัย
ครั้งน้ี จะเป็นความลับและจะทําลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย และผู้วิจัยจะทําการเผยแพร่ผล
การศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือเท่าน้ัน จะความระมัดระวังการ
เผยแพร่ข้อมูลการวิจัย  
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก รายละเอียดคําถามเก่ียวข้องกับรูปแบบและลักษณะการดําเนินงาน การจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า และความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทํางานและการให้บริการ
ต่าง ๆ  ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้บริหาร (Managing Director) ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP 
(Consultant) ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว (MA Support Consultant) ตัวแทนการ
ขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) ลูกค้า (Customer) ผู้เคยได้รับบริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลในคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ตอนท่ี 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  
 ตอนท่ี 3 ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

 
ตอนท่ี 1  รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ในปัจจุบันได้รับความนิยมและมีอัตรา
การเจริญเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นจากอดีต โดยสามารถสังเกตได้จากบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่มี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน จํานวนที่ปรึกษา มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น ผู้บริหารจึง
ต้องมีรูปแบบการดําเนินงานทางธุรกิจที่จะนําไปสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการการ
กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งพบได้จากการสัมภาษณ์ดังน้ี 

1.1. ประวัติความเป็นมาและการก่อต้ังบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
เริ่มเปิดบริการครั้งแรกต้ังแต่ปี 2539 โดยคุณฤกษ์สัณ สุทัศนานน เป็นผู้ก่อต้ัง     

ซึ่งในขณะน้ัน คุณฤกษ์สัน สุทัศนานนท์ ได้ดูแลโครงการให้บริษัท SAP Thailand และได้เล็งเห็นว่า 
การจะใช้ระบบ SAP ได้น้ัน จําเป็นจะต้องมีที่ปรึกษาในการวางระบบ และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษาที่ค่อนข้างสูงเน่ืองจากในขณะน้ันต้องใช้ที่ปรึกษาที่มาจากต่างประเทศเท่าน้ัน โดยค่าที่ปรึกษา
มีมูลค่าประมาณ 7 เท่าของราคาระบบ SAP ดังน้ันคุณฤกษ์สัณ สุทัศนานนท์ จึงได้มองเห็นแนวทาง
ว่าคนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ SAP จึงได้เริ่มก่อต้ัง บริษัทโอเอซิสคอน
ซัลติ้ง จํากัด จากที่ปรึกษาคนไทยไม่กี่คน สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 

 
“เร่ิมเปิดบริการคร้ังแรกต้ังแต่ปี 2539 ตอนน้ันดูแลโครงการให้ SAP 

และพบว่าการจะใช้ระบบ SAP จําเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการทําโครงการและมี
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาค่อนข้างสูงเน่ืองจากต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาข้าม
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ชาติ โดยค่าที่ปรึกษามีมูลค่าประมาณ 7 เท่าของราคาระบบงาน ผมมองเห็นว่า 
คนไทยก็มีศักยภาพในการนําระบบ SAP ขึ้นใช้งาน” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
ที่มาของช่ือบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ความหมายมาจากคุณฤกษ์สัณ ที่ให้

ความหมายว่า ทะเลทรายคือค่าใช้จ่ายในการวางระบบที่สูง และโอเอซิส คือแหล่งนํ้าที่อยู่ใน
ทะเลทราย โดยต้องการแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีความสามารถในการนําระบบ SAP มาใช้ และลูกค้า
ได้มีโอกาสใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบช้ันนําของโลกในราคาที่สมเหตุสมผล 

 
“อยากให้ลูกค้ามองเราเป็นแหล่งนํ้าในทะเลทรายร้อนระอุ หมายถึง

ค่าใช้จ่ายที่สูง อยากแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถในการนํา SAP มาใช้ 
เพ่ือให้ลูกค้ามีโอกาสใช้ ระบบ SAP ที่เป็นระบบช้ันนําของโลก ในราคาท่ี
สมเหตุสมผล” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
1.2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้งานเพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้รับบริการจากที่
ปรึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 

 
“วิสัยทัศน์คือนํา Software ที่ดีที่สุดของโลกมาใช้งานเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของลูกค้าคนไทยเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทคน
ไทย ส่วนพันธกิจคือเป็นที่ปรึกษาที่เน้นเรื่องคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษา     
โดยมีประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ต้ังสูงสุด ช่วยกันเพ่ือดึงศักยภาพของ Software 
มาเพ่ือประโยชน์สูงสุด” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
1.3. ประเภทการให้บริการ 

 จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารการนําเสนอขายของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัดพบว่าประเภทการให้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด แบ่งเป็น 3 ประเภทบริการ 

1.3.1. การให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Implement Service) เป็นการ
ให้บริการครบวงจร ต้ังแต่การพัฒนาระบบ SAP จนสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
ระบบ SAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2. การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (Maintenance 
Service) เป็นการให้บริการตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิด หลังจากมีการพัฒนาระบบแล้ว 

1.3.3. การให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ (Consulting Service) เช่น การ
ให้บริการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับระบบ SAP หรือการให้บริการในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น เมื่อต้องการ
จัดทําโปรแกรมพิเศษ หรือการให้คําปรึกษาในส่วนการพัฒนาระบบ 

โดยสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 
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“บริษัทเรามีการให้บริการหลายประเภท ต้ังแต่การ Implement, 
Maintenance Service และ Consulting Service ซึ่งแต่ะละบริการก็ขึ้นอยู่
กับว่าลูกค้าที่เราเสนอขายนั้น ต้องการบริการแบบใด และเราสามารถปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
1.4. ขั้นตอนการให้บริการ 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีขั้นตอนการให้บริการ
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงการให้บริการ คือ 

ช่วงที่ 1 การหาลูกค้า เป็นช่วงการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งในช่วงน้ี จะยังไม่การ
ตกลงซื้อขายสินค้าหรือบริการ  อยู่ในช่วงของการแข่งขันเพ่ือให้ได้ลูกค้า โดยฝ่ายตัวแทนการขายและ
ผู้ดูแลลูกค้า จะทําการหาลูกค้าโดยใช้วิธีการต้ังแต่เข้าหาลูกค้า โดยวิธีการหาลูกค้าจะมาจากหลาย
ทาง ต้ังแต่ลูกค้ามีความสนใจในตัวบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดเองและเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.oasis.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ของบริษัทที่ให้รายละเอียดเก่ียวกับบริษัท การให้บริการต่าง ๆ 
ของบริษัท และเข้ามาติดต่อกับบริษัทเอง หรือจากการได้ลูกค้าใหม่จากการบอกต่อจากลูกค้าเดิม 
หรือจากที่บริษัทมีการจัดสัมนาเพ่ือนัดพบกับลูกค้าในวงกว้าง ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในบริษัท และ
ส่วนสุดท้ายใช้วิธีการสุ่มโทรหาบริษัทลูกค้าที่มีแนวโน้มต้องการใช้บริการ (Telemarketing) แล้ว
เสนอขายสินค้าและบริการ โดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมากท่ีสุดในช่วงการหาลูกค้าคือ ฝ่ายตัวแทนการ
ขายและผู้ดูแลลูกค้า  

 
“ช่วงหาลูกค้าเป็นช่วงที่สําคัญมาก เพราะเราต้องดูแลเค้าต้ังแต่ตอน

ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า” (ผู้บริหาร, 2560) 
“หาลูกค้าจากหลายทางมาก เราต้องทําหลาย ๆ ทางเพ่ือให้ได้ลูกค้า

มา ต้องคอยหาข่าวอยู่เสมอ จะรอให้ลูกค้าว่ิงมาหาเราเองไม่ได้” (ตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 
ช่วงที่ 2 การให้บริการ เป็นช่วงที่เกิดข้ึนหลังจากการหาลูกค้าได้แล้ว เน่ืองจากมี

การตกลงซื้อ-ขายสินค้าและบริการแล้ว ซึ่งการให้บริการ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) การให้บริการ
พัฒนาระบบ SAP (Implement Service) โดยมีผู้ให้บริการคือ ที่ปรึกษา 2) การให้บริการสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ SAP (Maintenance Service) โดยมีผู้ให้บริการคือ ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ  3) การให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  (Consulting Service) โดยมีผู้ให้บริการคือ ที่
ปรึกษา โดยทุกการให้บริการ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือบุคคลากรผู้ให้บริการ ที่จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้
งานสําเร็จและลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ 

 
“การให้บริการแต่ละอย่าง ก็จะมีผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่า

จะเป็นการให้บริการแบบไหน ลูกค้าก็ต้องพอใจทั้งหมด” (ผู้บริหาร, 2560) 
 



36 
 

 
 

ช่วงที่ 3 การสนับสนุนหลังการขาย เป็นช่วงที่เกิดข้ึนหลังจากการขายสินค้าหรือ
บริการเรียบร้อยแล้ว โดยช่วงน้ีเป็นส่วนการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP 
(Maintenance Service) เพียงอย่างเดียว  โดยมีผู้ให้บริการคือ ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนา
ระบบ  เนื่องจากเมื่อให้บริการพัฒนาระบบ SAP แล้ว บริษัทก็จะมีทีมงานที่ดูแลสนับสนุนหลังการ
ขายสินค้าหรือบริการ เพ่ือคอยให้คําแนะนําและแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา ทําให้ลูกค้ามั่นใจว่า เมื่อเกิด
ปัญหาใดที่เกิดจากการพัฒนาระบบ SAP จะมีผู้ดูแลและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถทํางานต่อได้อย่าง
ต่อเน่ืองและไม่ติดขัด 

 
“MA เป็นการให้บริการหลังการขายท่ีให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจว่า     

ไม่ว่ายังไงเราจะไม่ทิ้งเค้าแน่นอน จะมีคนอยู่ข้างๆ เค้าไปจนสุดทาง” (ผู้บริหาร, 
2560) 

 
 โดยในรายละเอียดข้ันตอนการให้บริการในช่วงที่ 2 การให้บริการ ได้มีการแบ่ง

ประเภทการให้บริการเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
1.4.1. การให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Implement Service)  
 เป็นการให้บริการหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ต้องการนําระบบ SAP 

เข้าไปใช้ในองค์กร โดยมีบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นผู้ให้บริการเพ่ือที่จะให้หน่วยงานหรือ
องค์กรน้ัน ๆ นําระบบ SAP มาใช้ได้สําเร็จ โดยมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และจํานวนของ
ระบบย่อย (Module) ที่จะนํามาใช้ในองค์กร โดยการพัฒนาระบบ SAP น้ันจะมีคําเรียกว่าเป็นโปร
เจค (Project) โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการวางระบบแต่ละโปรเจคจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณโปรเจคละ 7 
เดือน และแต่ละโปรเจคจะประกอบไปด้วยที่ปรึกษา (Consultant) มีจํานวนต้ังแต่ 8 คนข้ึนไป   

 
 “แต่ละโปรเจค ความยากง่ายก็อยู่ที่บริษัทน้ันเค้าทําธุรกิจ

อะไรบ้าง และเค้าใช้ Module อะไรบ้าง นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่” 
(ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 “Team Consult สําคัญมาก เพราะต้องทํางานด้วยกัน
ตลอดโปรเจค” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 “ถ้าเป็นโปรเจคใหญ่ๆ ก็ย่ิงต้องใช้เวลานาน เพราะคนเยอะ 
งานเยอะ Module ก็เยอะ แต่เฉลี่ยก็ 7-8 เดือนไม่ควรนานกว่าน้ี” (ที่ปรึกษา 
1, 2560) 

 “Consult ใน Team เราต้องอยู่ด้วยกันตลอดจนจบโปร
เจคก็เลยต้องรักกันมาก” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 โดยลูกค้าที่บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง ได้ให้บริการพัฒนา

ระบบ SAP (Implement) น้ันจะมาจากตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า จะทําหน้าที่ในการ
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หาลูกค้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น หาลูกค้าเอง ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อเข้ามาเอง หรือจากการ
แนะนําจากการบอกต่อโดยลูกค้าเก่า  

  
 “บางงานลูกค้าก็ติดต่อมาหาเราเองจากการได้รับคําแนะนํา

จากบริษัทเก่าที่เราเคย Implement” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 
 “บางคร้ังใช้วิธีสุ่มโทรหาลูกค้า ว่าบริษัทเค้าใช้ SAP รึเปล่า 

มีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะถ้าขาย Implement ไม่ได้ ก็อาจจะขายอย่างอ่ืนได้
แทน” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
 จากการศึกษาข้อมูลการให้บริการพัฒนาระบบ SAP ได้แบ่งขั้นตอนการ

ให้บริการเป็น 5 ระยะ โดยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ (Project Preparation)  
 เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดําเนิน
โครงการ ทั้งด้าน สถานที่ทํางาน บุคคลากร ตลอดจนจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ แนวทางการ
บริหารโครงการ อย่างละเอียด บทบาทหน้าที่ในส่วนของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ที่สําคัญของ
ระยะน้ีคือ การสนับสนุนให้ผู้ใช้งานหลัก (Key User) หรือเจ้าของงาน (Process Owner) เข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ SAP เพ่ือทําความเข้าใจถึงความสามารถมาตรฐานของ
ระบบงาน SAP ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่สําคัญในการออกแบบระบบงาน  
 

 “เป็นการทําให้ Key User , User และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
รู้จัก Consult รู้จักระบบ SAP และรู้จักหน้าที่ของตัวเอง ว่าจะต้องทํางาน
อย่างไรบ้าง Consult แต่ละ Module ก็จะต้อง Overview ให้ user ได้รู้จัก
ระบบ” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “User จะได้รู้จักระบบมากขึ้น จะได้รู้ว่า SAP ทําอะไรได้
บ้าง และจะรู้ว่า Consult คนไหนที่ตัวเองจะต้องทํางานด้วย เป็นการทําความ
รู้จักกันเบ้ืองต้นทั้ง 2 ฝ่าย” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

  
 ระยะที่ 2 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบงาน (Business 
Blueprint)   
 เป็นช่วงระยะเวลาที่สําคัญของโครงการในการออกแบบกระบวนการทาง
ธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการและรองรับการขยายตัวในระดับหน่ึงของบริษัท โดยรวบรวมไว้
เรียกว่า “Business Blue Print” ซึ่งผู้ใช้งานหลัก (Key User) จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ตัดสินใจในการออกแบบ โดยที่ปรึกษาจะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลในส่วนของการทํางานปัจจุบันของ
ผู้ใช้งานทั้งหมดให้ละเอียด เก็บข้อมูลเป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ (Get Requirement) เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดการทํางานปัจจุบัน (Detail Design)  
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 “ต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด ละเอียดที่สุด เพ่ือที่จะ 
Design ให้ครอบคลุมและครบทุกเคสให้ได้ เป็นช่วงที่เครียดมากเพราะกลัวเก็บ
รายละเอียดได้ไม่ครบและหลุดเคสสําคัญ” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “การ Get Requirement และทํา Minute เป็นเร่ืองยาก 
เพราะต้องเก็บข้อมูลให้ได้ทั้งหมด เพราะถ้าเราจําไม่ได้ เราก็สามารถกลับมา
เปิด Minute ดูได้ และจะทําให้เรา Design Blueprint ได้ง่ายและเข้าใจมาก
ขึ้น” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 เมื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดระบบเดิมมาแล้ว ที่ปรึกษาจะนํามาพัฒนาและ
ออกแบบให้เข้ากับระบบ SAP (To-be) โดยนํามาทําเป็นโครงสร้างการทํางาน (Flow Chart)        
เพ่ือออกแบบการทํางานให้เข้ากับระบบ SAP (Business Process Flow) และที่ปรึกษาควรจะสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานหลัก (Key User) ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
การออกแบบระบบงานใหม่ในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 “ทํา Flow ยากตรงต้องเอาสิ่งที่ user เล่า มาเขียนเป็น
โครง เป็น Process และต้องให้ user เข้าใจการทํางานเมื่อต้องใช้ SAP ให้ได้ 
เพ่ือต่อไปถ้าลืมว่าต้องทํายังไง จะได้มาเปิด flow แล้วทําตาม จะได้ไม่หลุด” 
(ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “FI Flow ในแต่ละธุรกิจ ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมาก 
แต่อาจจะมีเคสพิเศษท่ีแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ก็จะต้องดูให้ครบ” (ที่ปรึกษา 2, 
2560) 

 
  ระยะที่ 3 การจัดทําระบบ (Realization)  
 เป็นการสร้างระบบตามความต้องการทางธุรกิจที่กําหนดไว้ในแบบ
กระบวนงานทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้ โดยที่ปรึกษาจะต้องนํากระบวนการทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้
ใน Business Blue Print ในระยะที่ 2 มากําหนดในระบบ SAP (Configuration) เป็นการนําสิ่งที่
ผู้ใช้งานได้แจ้งความต้องการท้ังหมด มากําหนดในระบบ โดยท่ีปรึกษาจะต้องกําหนดให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน เน่ืองจากหากเกิดความไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดในการกําหนดระบบ จะทําให้เมื่อนําระบบ
ไปใช้งานจะเกิดความผิดพลาดและไม่ครบถ้วนของข้อมูลทําให้การทํางานไม่ถูกต้อง โดยที่ปรึกษา
จะต้องทําการทดสอบระบบให้ได้มากที่สุด 
 

 “Config ให้ครบเป็นเร่ืองสําคัญมาก เพราะถ้า Config ผิด 
จะทําให้เกิดความผิดพลาด และถ้าผิดไปแล้ว บางอย่างมันจะแก้ยากและ
กระทบกับ Module อ่ืน ๆ ด้วย” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 
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 “บางทีก็มีหลุดบ้าง เพราะว่ามันค่อนข้างเยอะและละเอียด 
จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการ Config แบบสุด ๆ และต้องเทสให้ครบ        
ให้มากที่สุดด้วย” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
  พร้อมทั้งเตรียมนําระบบ SAP ที่ได้กําหนดแล้ว มานําเสนอต่อผู้ใช้งาน
จริง (User) เพ่ือให้ผู้ใช้งานจริงได้เห็นภาพ หน้าจอ รวมถึงรายละเอียดในการทํางานจริงในระบบและ
นําเสนอกรณีศึกษา  (Prototype) ซึ่งในขั้นตอนน้ี อาจจะทําให้ผู้ใช้งานเกิดคําถามจากการใช้งาน 
และมีกรณีศึกษาใหม่ ๆ เกิดข้ึน อาจจะส่งผลกระทบกับการออกแบบ Blue Print ระยะที่ 2 โดยท่ี
ปรึกษาอาจจะต้องทําการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทํางานปัจจุบัน (Detail Design)
และการทํางานในระบบ SAP (Business Process Flow) และเมื่อออกแบบขั้นตอนการทํางานใหม่
ให้เข้ากับระบบ SAP แล้ว จะต้องมีการทดสอบความเช่ือมโยงแต่ละระบบงาน (Module) เข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้การทํางานเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันทั้งหมด (Integration Test) และหากเกิดปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดใด ที่ปรึกษาจะต้องทําการแก้ไข เพ่ือให้พร้อมกับการดําเนินงานในระยะถัดไปได้ 
 

 “Prototype ก็จะต้องโชว์ให้เค้าเห็นภาพ เผื่อ user เห็น
ภาพมากข้ึนอาจจะเกิดเคสเพ่ิมขึ้น และ consult อาจจะต้องมาคุยกันเพ่ิมเติม
สําหรับเคสที่เราเจอภายหลัง” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “ตอนทําให้เค้าดู ก็ต้องเตรียมตัวเลยว่าต้องมคําถาม
มากมายแน่ ๆ เพราะเป็นการเห็นระบบแบบจริง ๆ ครั้งแรกของ user และ
อาจจะมีการปรับแก้ Design ด้วย” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 
 ระยะที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ระบบ (Final Preparation) 
 ระยะน้ีเป็นช่วงเวลาสําหรับเตรียมการนําระบบ SAP มาใช้งานจริง ใน
ระยะน้ีสิ่งสําคัญที่บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดต้องให้ความสําคัญคือการสนับสนุนการฝึกอบรม
ผู้ใช้งาน (User Training) เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบงาน
ประกอบการทํางานประจําวัน โดยท่ีปรึกษาจะต้องจัดทําคู่มือการใช้งานในแต่ละขั้นตอนการทํางาน 
หรือกรณีศึกษาเป็นบทเรียน ซึ่งคู่มือการทํางานจะเป็นคู่มือที่นําเสนอวิธีการใช้งานโดยละเอียด 
แบ่งเป็นวิธีการทํางานในแต่ละขั้นตอน โดยจะมีภาพประกอบในแต่ละวิธีการทํางานเพ่ือให้ผู้ใช้งานทํา
ตามคู่มือได้โดยง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดให้กับผู้ใช้งานได้ทําหลังจากที่ได้เรียนไปในแต่ละบทเรียน
เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนไป โดยท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินการเรียน
การสอน โดยทําการตรวจแบบฝึกหัดและให้คะแนนประเมินสําหรับผู้ใช้งานท่ีได้เข้าเรียน เพ่ือให้
ผู้ใช้งานได้ทราบผลการประเมินและนําไปปรับปรุงการทํางานของตนในระบบที่ใช้ในการทดสอบ  
 

 “การทําคู่มือและเตรียมแบบฝึกหัด จะเป็นช่วงที่ต้องใช้
เวลาทําให้ทันเพราะต้องเตรียมตัวในการสอนไปด้วย และเวลาสอนก็ต้องทําให้ 
user เข้าใจให้ได้มากที่สุดเพ่ือที่เค้าจะได้ใช้งานเป็น” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 



40 
 

 
 

 “ตอนสอนเป็นช่วงเวลาที่เหน่ือยมาก เพราะช่วงสอนจะกิน
เวลาเป็นเดือน เราจะต้องสอนตลอดและเราจะพลังงานเยอะ ไม่ใช่แค่ Consult 
ที่เหน่ือย แต่ user ก็คงจะเหน่ือยในการรับข้อมูลมากเหมือนกัน” (ที่ปรึกษา 1, 
2560) 

 
 เมื่อผู้ใช้งานได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานต่าง ๆ  แล้ว จะมีการทดสอบ
การใช้งานจริงในระบบเสมือนจริง เพ่ือให้ผู้ใช้งาน ได้นําเอกสารจริง รวมทั้งการทํางานจริง มาบันทึก
ในระบบ SAP เพ่ือทดสอบการใช้งานจริงของระบบในภาพรวม (User acceptation Test) โดยท่ี
ปรึกษาจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหลัก แต่จะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เป็นผู้ลงมือในการ
ทดสอบเสมือนจริงเองทั้งหมด  
 

 “UAT ดีตรงที่เราจะเป็นคนคอยดูห่าง ๆ ให้ user คีย์ข้อมูล
เอง แต่บางทีก็เหมือนกับต้องสอนใหม่เพราะ user จะลืมที่เคยสอนไป หรือบาง
ที user ก็ไม่กล้าที่จะทําเอง” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “บางที่ user ทําเองได้ บางที่ user ก็ทําเองไม่ได้ เราก็ต้อง 
support ให้เค้าทําเองให้ได้ มันเป็นความภูมิใจอย่างนึงว่า ถ้าเค้าทําเองได้ น่ัน
แปลว่าเราสอนเค้าเข้าใจ และเค้ามีสามารถในการทํา เราก็จะสบายใจว่า ตอนท่ี 
Go-Live เค้าจะสามารถทําได้จริง” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 อีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญคือการแปลงข้อมูลจากระบบเดิมมาไว้บนระบบ 
SAP (Data Conversion) โดยที่ปรึกษาจะต้องช่วยเหลือผู้ใช้งานในการนําข้อมูลเดิมจากระบบเดิม 
เข้าสู่ระบบ SAP จริงและผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเมื่อนําเข้ามาใน
ระบบ SAP แล้ว เพ่ือให้การดําเนินการในระบบ SAP ไม่ติดขัดจากการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

 “Conversion ต้องช่วย user ดูให้ละเอียดมากๆ เพราะถ้า
เอาข้ึนผิดก็อาจจะไม่มีข้อมูลใช้ทํางาน และข้อมูลผิดพลาด” (ที่ปรึกษา 1, 
2560) 

 “Conversion ยากตรงที่ ต้องดูให้ละเอียด ต้องตรวจยอด
แล้วตรวจอีก เพ่ือให้แน่ใจก่อนจะเอาเข้าระบบ” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 ระยะที่ 5 การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน (Go live and Support)   
 เป็นการเริ่มต้นใช้ระบบ SAP จริง โดยระยะนี้ ผู้ใช้งานจะเริ่มใช้ระบบจริง 
บันทึกข้อมูลจริง โดยท่ีปรึกษาจะมีส่วนเพียงเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือให้คําแนะนํา (Support) เมื่อ
ผู้ใช้งานไม่สามารถดําเนินการในระบบได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องทําหน้าที่สําคัญคือการตรวจสอบว่า
ข้อมูลหรือวิธีการทํางานที่ผู้ใช้งานได้ทําไปน้ัน ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เน่ืองจากหากไม่ถูกต้อง จะต้อง
รีบแจ้งผู้ใช้งานให้ดําเนินการแก้ไข ก่อนที่ข้อมูลจะผิดพลาดไปมากกว่าที่เป็นอยู่  
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 “เห็นว่า user ไม่ติด ไม่ค่อยถามอะไร แต่พอไปดูที่ user 
คีย์แล้วต้องรีบแจ้งว่าที่ทําอยู่ไม่ถูกต้อง” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “วันแรกของการ Go-Live จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ เพราะ
เป็นคร้ังแรกที่ใช้จริง เราก็ต้องคอย Stand by ตลอด” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 โดยการใช้ระบบจริงจะประสบความสําเร็จ หรือมีปัญหามากน้อยเพียงใด 
ก็จะข้ึนอยู่กับทุกระยะที่ได้กล่าวไปทั้งหมด โดยจะถือเป็นความร่วมมือกันระหว่างที่ปรึกษาและ
ผู้ใช้งาน ที่จะต้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 

1.4.2. การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP MA Service 
 (Maintenance Service)  

 เป็นการให้บริการลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เมื่อนํา
ระบบ SAP มาใช้แล้ว เมื่อเกิดปัญหาที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้เอง ทางบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด มีการให้บริการท่ีเรียกว่าเป็นการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP MA 
(Maintenance Service) เพ่ือให้ลูกค้าแจ้งคําถาม หรือปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดจากการใช้งานในระบบ 
SAP เข้ามายังบริษัท และบริษัทจะได้แก้ปัญหาให้ โดยการให้บริการ จะมีการขายเป็นแพ็กเกจเป็น
รายช่ัวโมง รายวัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าได้ใช้บริการตามความเหมาะสม 
โดยที่กลุ่มปรึกษาที่ทําหน้าที่ในส่วนการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP น้ัน จะเรียกว่า 
“MA Team” โดยจะประกอบด้วยที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Support 
Consultant) ที่มีความชํานาญในทุกระบบงาน เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ 

 
 “ขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าต้องการซื้อแพ็กเกจแบบไหน เราก็มี

ขายหมด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า” (ตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 “MA Team ของเราครอบคลุมทุก Module ทําให้สามารถ
ตอบปัญหาลูกค้าได้อย่างเต็มที่” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 
2560) 

 
 โดยการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAPจะไม่จํากัดว่า

จะต้องเป็นลูกค้าหรือองค์กรที่บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ให้บริการวางระบบเท่าน้ัน แต่ยังให้
บริการกับทุกหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการได้รับบริการดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย 

 
 “เราจะหาข้อมูลว่าแต่ละบริษัทเค้าใช้ SAP อยู่หรือไม่,      

มีใคร Support บริการส่วนน้ีอยู่รึเปล่า และเราจะเข้าไปดูว่าลูกค้าเกิดปัญหา
อะไรบ้าง แล้วเราก็เข้าไปเสนอขาย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 
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 จากการศึกษาข้อมูลการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP 
ได้แบ่งข้ันตอนการให้บริการเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การแจ้งปัญหา  
 เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาที่ต้องการได้รับคําตอบในการแก้ไข บริษัทโอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด จะมีวิธีการให้ลูกค้าแจ้งปัญหาทางเว็บไซต์ เรียกว่า Service Request via Web-
base Application โดยลูกค้าจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ www.oasis.co.th และเลือกเมนู MA Service 
เพ่ือทําการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขลงไป โดยระบบฐานข้อมูลเว็บ จะต้องระบุว่าเป็นปัญหาที่เกิด
จากระบบงาน (Module) ใด, ผู้ที่แจ้งปัญหาคือใคร,ปัญหาเก่ียวกับเรื่องใด (การทํางานปกติ หรือ
โปรแกรม), เรื่องที่เกิดปัญหาคืออะไร รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข โดยแต่ละ
ปัญหาที่ลูกค้าระบุเข้ามาในระบบจะเรียกว่าทิคเก็ต “Ticket”  
 

 “ในเว็บจะมีรายละเอียดให้ลูกค้ากรอกข้อมูล ซึ่งลูกค้า
จะต้องระบุข้อมูลให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด เพ่ือที่ทางเราจะได้อ่านและเข้าใจตรง
กับลูกค้า และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว” (ที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ต้องคอย Monitor ตลอด เพ่ือจะได้รู้ว่ามี Ticket ส่งเข้า
มามากน้อยแค่ไหน จะได้รู้ว่ามีงานเข้าเยอะแค่ไหน จะได้เตรียมรับมือถูก”       
(ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 เมื่อรายละเอียดทั้งหมดถูกส่งเข้าระบบฐานข้อมูลเว็บ แล้ว ระบบจะ
แสดงสถานะของ Ticket ว่าเป็นอย่างไร โดยจําแนกเป็นสีเและสถานะ สีเขียว-Open หมายถึงปัญหา
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข, สีเหลือง-Hold หมายถึงปัญหาที่อยู่ในระหว่างการแก้ไข, สีแดง-Overdue 
หมายถึงปัญหาที่เกินกําหนดระยะเวลาแก้ไข โดยปรึกษาสนับสนุนหลังการขาย ได้ทําการประชุมและ
กําหนดไว้แล้วว่า ที่ปรึกษาคนใดที่จะต้องดูแลลูกค้าบริษัทใด และระบบงานใด 
 

 “เวลาเข้าไปดูใน Web-base มันจะบอกเลยว่า Ticket 
เป็นของบริษัทไหน Module ไหน และมี Status อะไร ใครดูไปแล้ว เพราะเรา
ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าใครจะดูบริษัทไหนบ้าง” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “เราจะดูได้ว่า วันน้ีงานใครจะหนักที่สุด จากบริษัทและ 
Module” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 ระยะที่ 2 การตอบปัญหา  
 เมื่อที่ปรึกษาได้รับทราบปัญหาจากทิคเก็ตในฐานข้อมูลเว็บ แล้ว ที่
ปรึกษาจะต้องทําการตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึนจากข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาให้ โดยเมื่อได้รับปัญหาจะต้อง
ทําการเปลี่ยนสถานะของ Ticket จากสีแดง-Open เป็น สีเหลือง-Hold เพ่ือให้รับทราบว่า ปัญหาที่
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เกิดขึ้นมีที่ปรึกษารับทราบและกําลังดําเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากน้ันที่ปรึกษา
ต้องทําการวิเคราะห์ปัญหา และหาทางตรวจสอบแก้ไข  
 

 “บาง Ticket แค่เราเห็นปัญหาก็สามารถตอบกลับได้ทันที 
บาง Ticket ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบในระบบก่อน ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แล้ว
ค่อยตอบกลับ” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ปัญหาส่วนใหญ่คือผิดโดยที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไง พอเรา
ช่วยเค้าได้ มันก็เป็นความภูมิใจอย่างนึงว่าเราแก้ได้แล้ว” (ที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 ในบางกรณีเมื่อที่ปรึกษาเข้าไปวิเคราะห์และตรวจสอบ Ticket แล้วยัง
ไม่ได้รับข้อมูลที่มากพอ จึงมีความจําเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิม โดยอาจจะเป็นการให้ส่งเอกสาร
รายละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงการโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้ง 
 

 “บาง Ticket ลูกค้าเขียนรายละเอียดมาน้อยมาก เราไม่
สามารถวิเคราะห์อะไรเบ้ืองต้นได้เลย บางทีก็ต้องโทรกลับเพ่ือให้เค้าส่ง
รายละเอียดมาเพ่ิม หรือไม่ก็ต้องถามไปเลยว่าปัญหาคืออะไร” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “หลายครั้งที่เจอว่ารายละเอียดที่ส่งมา แล้วพอโทรกลับไป
ถามเป็นคนละเร่ืองกัน และทําให้ตอบปัญหาไม่ตรงจุด เลยต้องโทรหากันเพ่ือ 
Confirm” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 โดยในการตอบปัญหาแต่ละ Ticket น้ัน ที่ปรึกษาจะต้องระบุว่าใช้เวลา
ในการตอบปัญหาแต่ละ Ticket เป็นระยะเวลาเท่าใด เพ่ือที่จะได้เก็บข้อมูลจํานวนเวลาที่ใช้ไปในการ
ตอบปัญหา และนําไปคํานวนกับจํานวนระยะเวลาที่ลูกค้าได้ซื้อแพ็กเกจไว้ 

 
 “เราจะนับเวลาตามจริงที่ใช้ ต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหา 

จนถึงการแก้ไขปัญหาเสร็จ โดยหากมี Consult ในการช่วยดูปัญหาหลายคน 
(กรณีที่ปัญหายากมาก) เราก็จะนับเวลาหลักกับคนที่ตอบปัญหาได้” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “Ticket บางอัน ยากมาก และต้องใช้เวลาหลายวันในการ
หา Solution เราก็ต้องตัดช่ัวโมงตามจริงไป แต่เราก็จะต้องอธิบายให้ลูกค้า
เข้าใจ ว่าทําไมมันถึงต้องใช้เวลาในการตอบปัญหานาน” (ที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 
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 เมื่อที่ปรึกษาได้ทําการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องแก้ไขสถานะจาก
สีเหลือง-Hold เป็นสีเขียว-Clear เพ่ือให้รับทราบว่าปัญหาดังกล่าวได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 “บาง Ticket ที่ปัญหาง่าย ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เร็วมาก 
บางปัญหาท่ียังแก้ไขไม่ได้ ก็ยังเป็นสีเหลืองค้างอยู่” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลัง
การพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “วันไหนที่หน้าจอเป็นสีเขียวเยอะๆ ก็แสดงว่าเราแก้ปัญหา
ไปได้เยอะ จะรู้สึกมีความสุขมาก” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 
2560) 

 
 ระยะที่ 3 การสรุปปัญหา  

 ในทุกสิ้นเดือน ที่ปรึกษาจะต้องทําการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ได้
ให้บริการลูกค้าโดยสรุปแยกเป็น บริษัทที่ให้บริการ, ระบบงานที่เกิดปัญหา, ประเภทของปัญหาที่ได้
ตอบ, วันที่ได้รับปัญหาจนถึงวันที่ตอบปัญหาแล้วเสร็จ, ระยะเวลาที่ใช้ในการตอบปัญหา (เป็นจํานวน
ช่ัวโมง-ย่อยเป็นนาที), ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบและตอบปัญหา และสรุปรายละเอียดปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาที่ได้ดําเนินการไปทั้งหมดในเดือน เป็นรายละเอียดโดยจัดทําเป็นเอกสารรายงานส่งให้กับ
ลูกค้า 
  

 “เราจะทําสรุปส่งพร้อมกับรายละเอียดว่าในเดือนที่ผ่านมา 
เราได้ตอบปัญหาไปกี่ Ticket ใช้เวลาในแต่ละ Ticket เท่าไร รวมท้ังหมดเท่าไร 
เหลือเท่าไร” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ต้องเก็บรายละเอียดให้หมด จากใน web-base แล้วก็
นํามาสรุป ซึ่งข้อมูลที่สรุป กับข้อมูลในเว็บไซต์ ก็จะต้องตรงกัน เพ่ือตรวจสอบ
ได้” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 เมื่อสัญญาการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP หรือ 
แพ็กเกจที่ลูกค้าได้ซื้อบริการไว้ได้หมดลง ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบจะต้องทําสรุปการ
ทํางานทั้งหมดที่ได้ให้บริการลูกค้าไปอีกครั้ง โดยข้อมูลที่ส่งจะเป็นการสรุปข้อมูลรายเดือนทั้งหมด มา
เป็นข้อมูลจนถึงสิ้นสุดสัญญาการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP หรือสิ้นสุดแพ็กเกจ
เพ่ือที่จะให้ลูกค้าได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงการให้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด และ
พิจารณาว่า ต้องการจะซื้อการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP หรือแพ็กเกจต่ออีก
หรือไม่ 
 

 “ถ้าลูกค้าเค้าชอบการให้บริการของเรา เค้าก็จะซื้อต่อเอง
โดยที่เราไม่ต้องเสนอขาย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560)   
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 “พอเราช่วยเค้าได้มาก เค้าก็อยากให้เราช่วยอีก เพราะเห็น
ว่าเราช่วยเค้าได้จริง ๆ” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ลูกค้าคนไหนที่เราติดต่อบ่อย ๆ แล้วแก้ปัญหาได้ เวลาเค้า
มีปัญหาเค้าก็อยากจะให้เราเป็นคนแก้อีก” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนา
ระบบ 1, 2560) 

 
1.4.3. การให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  (Consulting Service)  
 จากการศึกษาข้อมูลการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ (Consulting 

Service) คือการให้บริการที่ปรึกษาในลักษณะที่ทําตามความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยลูกค้าของงานการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ จะมาจากทั้งที่เป็นลูกค้า
เก่าที่เคยได้ร่วมงานกัน หรือจากลูกค้าใหม่ ที่ได้รับการติดต่อโดยตรง โดยลูกค้าจะแจ้งความต้องการ
ผ่านตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) โดยเมื่อลูกค้าแจ้งความต้องการแล้ว ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า จะพิจารณาความต้องการของลูกค้าแล้วแจ้งไปยังที่ปรึกษา (Consultant) เพ่ือประเมินความ
ต้องการของลูกค้า งานที่ต้องทํา ระยะเวลาในการจัดทํางานน้ัน ๆ ซึ่งการให้บริการในลักษณะน้ี        
จะเป็นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการตรงกับลูกค้ามากที่สุด เน่ืองจากลูกค้าจะแจ้งความ
ต้องการท่ีชัดเจนว่าต้องการส่ิงใดบ้าง และบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ต้องทําการพิจารณา
รายละเอียดงาน ประเมินงาน และดําเนินงาน เพ่ือให้ลูกค้าได้รับบริการตามที่ต้องการในระยะเวลาที่
กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 

 
 “งาน Consulting Service ของเราจะเป็นงานที่เราจะรู้

เลยว่าเราต้องทําอะไรบ้าง เพราะลูกค้าจะแจ้งเรามาเลยว่าอยากได้อะไร” 
(ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 “งาน Consulting Service จะมีทั้งเป็นงานต่อเน่ืองจาก
งาน Project หรือ MA หรือบางงานก็จะเป็นลูกค้าใหม่เลย” (ตัวแทนขายและ
ผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
 จากการศึกษาข้อมูลการให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  

(Consulting Service) ได้แบ่งข้ันตอนการให้บริการเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดงานที่ได้รับ  
 เมื่อตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ได้รับรายละเอียดจากลูกค้าถึงความ
ต้องการที่จะให้บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เข้าไปดําเนินการในเรื่องใดบ้างตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า จะทําการวิเคราะห์รายละเอียดเบ้ืองต้นว่าเป็นงานเก่ียวกับเรื่องใด ความต้องการของลูกค้าเป็น
สิ่งใด สามารถทําได้หรือไม่อย่างไร จากนั้น จึงนําความต้องการดังกล่าว แจ้งกลับไปยังที่ปรึกษา        
ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ัน ๆ ให้ทําการพิจารณาต่อว่างานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า สามารถทําได้
หรือไม่ ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเท่าใด ระยะเวลาเริ่มต้นจนจบการทํางาน จะต้อง
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ดําเนินการอย่างไรบ้าง โดยเป็นการประมาณการจากข้อมูลที่ได้รับเบ้ืองต้น และแจ้งกลับตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า เพ่ือแจ้งรายละเอียดทั้งหมดส่งกลับไปให้ลูกค้า เพ่ือยืนยันการทํางาน  
 

 “ถ้าเป็นลูกค้าเก่า เราพอรู้รายละเอียดได้บ้าง เราก็จะพอ
ประเมินงานเบ้ืองต้นได้ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง แล้วจะส่งงานต่อให้ใคร แล้วก็นัด
ลูกค้าได้เลย แต่ถ้าเป็นงานที่เราประเมินไม่ได้จิงๆ เราก็จะส่งให้ Consult      
ไปนัดคุยกับลูกค้าก่อนแล้วค่อยประเมินงานอีกที” (ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า 1, 2560) 

 “ก็จะมาปรึกษากับ Consult ก่อนว่าได้รายละเอียดจาก
ลูกค้ามาแบบน้ีๆๆ จะทําได้มั๊ย แล้วก็ค่อยให้ Consult ประเมินต่อ แล้วเราค่อย
แจ้งลูกค้ากลับไปอีกที” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 “บางงานก็ประเมินเบ้ืองต้นยาก ก็อาจจะต้องเข้าไปเก็บ
ข้อมูลกับลูกค้าก่อนว่าต้องทําอะไรบ้าง แล้วค่อยกลับมาประเมินงานใหม่”       
(ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “ถ้ารู้เลยว่าต้องทําอะไรแน่ ๆ ประเมินงานได้เลย นัดวันเข้า
พบกับลูกค้า” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 ระยะที่ 2 ดําเนินการตามความต้องการลูกค้า 
 เมื่อตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ได้ยืนยันกับลูกค้าเรียบร้อยถึงการจะเข้า
ไปดําเนินการตามความต้องการของลูกค้า ที่ปรึกษาจะเข้าไปดําเนินการตามความต้องการของลูกค้า 
โดยที่ปรึกษาจะเข้าไปเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดตามที่ลูกค้าต้องการ และดําเนินการแล้ว
เสร็จจนจบตามความต้องการของลูกค้า 
 

 “ก็ต้องดําเนินการตามท่ีประเมินไว้ให้ได้ งานก็ต้องเสร็จ
ตามกําหนด ลูกค้าเห็นผลงานทันทีที่เสร็จงาน ” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “ชอบงาน Consulting Service ตรงที่รู้ว่าต้องทําอะไร 
กําหนดระยะเวลา และทําให้เสร็จตามกําหนด จบงาน ลูกค้า Happy เพราะได้
งานตามที่เค้าต้องการ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
1.5. การบริหารจัดการบุคลากรผู้ให้บริการ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านบุคคลพบว่าจํานวนพนักงานทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 
ผู้บริหาร (Managing Director) 1 คน ที่ปรึกษาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Consultant) จํานวน 
45 คน ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Support Consultant) จํานวน 8 คน ตัวแทน
การขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) จํานวน 4 คน และพนักงานฝ่ายธุรการ (Administrator) จํานวน 3 
คน โดยท่ีปรึกษาในบริษัททั้งหมด เป็นที่ปรึกษาที่ทํางานเต็มเวลา โดยไม่มีการจ้างบุคคลากรจาก
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ภายนอกมาทํางานเป็นช่วง (Freelance) จึงทําให้เกิดความต่อเน่ืองในการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังน้ี 

 
 “Consult เรา Full Time และไม่มีการจ้าง Freelance 

เข้ามาทํางาน ดังน้ันจึงมั่นใจได้เรื่องคุณภาพของ Consult เพราะบริษัทเราจะรู้
ว่า Consult เราแต่ละคนมีความสามารถในด้านไหนบ้าง” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
การสรรหาพนักงานเพ่ือเข้ามาทํางาน ในปัจจุบันเป้าหมายของบริษัทโอเอซิสคอน

ซัลต้ิง จํากัด คือมีที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นรวมท้ังสิ้น 100 คน โดยใช้วิธีการหางานผ่านระบบออนไลน์ 
(Online Recruit) มีการประกาศลงในเว็บไซต์ หางานต่าง ๆ และเมื่อมีผู้ให้ความสนใจในการกรอก
รายละเอียด ทางบริษัทฯ จะทําการเรียกบุคคลากรมาทดสอบและสัมภาษณ์  และรับเข้าทํางาน 

 
 “เป้าหมายของเราคือมีพนักงาน 100 คน ปัจจุบันเราก็รับ

พนักงานเข้ามาเร่ือย ๆ ตามช่องทางการหางานท่ีเป็น Online ประกาศในเว็บ
โอเอซิสและใน Online ตามช่องทางต่าง ๆ ” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
การวางตัวที่ปรึกษาเพ่ือจะเข้าทํางานในแต่ละโปรเจคขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลาน้ัน 

มีที่ปรึกษาคนใดบ้าง ที่ไม่ติดอยู่อีกโปรเจคอ่ืน และที่ปรึกษามีความสามารถและเหมาะสมในโปรเจค
น้ันหรือไม่ 

 
 “ต้องดูว่าตอนน้ัน มีใครว่างหรือไม่ติดงานอ่ืนอยู่ และต้องดู

ด้วยว่า เค้าสามารถทํา Module ตามท่ีลูกค้าในโปรเจคน้ันต้องการหรือเปล่า” 
(ผู้บริหาร, 2560) 

 
ตอนท่ี 2    การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บรษิัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

2.1. การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Database) 
2.1.1. สร้างฐานข้อมูลลูกค้า 

 จากการศึกษาข้อมูลด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด พบว่ามีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นไฟล์งาน โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูลจาก
ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งจากที่เคยเสนอขายไปแต่ลูกค้าไม่ได้
ใช้บริการของบริษัท และเก็บข้อมูลลูกค้าที่เคยได้ใช้บริการของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้ให้บริการ
กับลูกค้า  โดยจะเก็บข้อมูลแยกตามช่ือบริษัท และตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ผู้ดูแลลูกค้าบริษัทน้ัน 
โดยเก็บข้อมูลมาจาก 

รายการให้บริการ  เป็นรายละเอียดว่าลูกค้าได้รับบริการจากบริษัท
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริการประเภทใดบ้าง หากเป็นการบริการพัฒนาระบบ SAP 
(Implement) ลูกค้าได้ซื้อระบบงาน (Module) ใดบ้างมูลค่าของโครงการท่ีได้ให้บริการ, ระยะเวลาที่
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ได้ให้บริการลูกค้าจนจบโครงการ, หรือหากเป็นบริการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA 
Service) ลูกค้าได้ซื้อบริการในแพ็กเกจใด, มูลค่าแพ็กเกจที่ได้ให้บริการ, จํานวนช่ัวโมงและระยะเวลา
ที่ได้ให้บริการลูกค้า, วิธีการให้บริการลูกค้า รวมถึงประวัติการรับชําระเงิน เพ่ือเก็บประวัติไว้สําหรับ
การเสนอขายสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ ต่อไป รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
“ข้อมูลต่าง ๆ จะช่วยให้เรารู้ว่าเราเคยให้บริการอะไรกับ

ลูกค้าไปบ้าง ลูกค้าขาดเหลืออะไร จะได้รับมือถูก” (ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า 2, 2560) 

“เก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ทั้งที่เราเคยขายได้และขายไม่ได้
ใน Excel ถ้าลูกค้าที่เราขายได้ เราก็จะมีข้อมูลมาก ก็จะเก็บได้ละเอียดได้เยอะ 
แต่ถ้าเราขายไม่ได้ ก็จะมีข้อมูลเท่าที่เราเคยเสนอให้กับลูกค้า” (ตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
การติดต่อลูกค้า มีการเก็บข้อมูลการติดต่อโดยจะมีการเก็บข้อมูลว่า

จะต้องติดต่อใครในบริษัทลูกค้า โดยเก็บข้อมูลทั้งช่ือและหน่วยงานที่จะติดต่อ ทั้งทางจดหมาย
อิเลคทรอนิค (E-mail) โดยจะเก็บของลูกค้า และทั้งทางโทรศัพท์ โดยจะเก็บเบอร์โทรศัพท์ และเบอร์
แฟกซ์ และตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า จะติดตามลูกค้าเป็นระยะ เพ่ือให้ช่องทางการติดต่อไม่
ขาดหาย 
   

“ต้องหม่ันโทรหาลูกค้าบ้าง เพราะบางทีมีเปลี่ยนเบอร์ ก็จะ
ติดต่อไม่ได้ ก็ต้องคอย update” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

“มีสมุดจดเบอร์ลูกค้าแยกเอาไว้เลย เพราะเป็นตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า เลยจะมี Contact เยอะมาก” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 
2, 2560) 

 
ข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวลูกค้า เช่น ประเภทธุรกิจของ

ลูกค้า, บริษัทในเครือ, จํานวนพนักงาน, ผลประกอบการ,เว็บไซต์ ลูกค้า เน่ืองจากการบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัดให้บริการลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ ดังน้ันการเก็บข้อมูลรายละเอียดตามประเภท
ธุรกิจ จะทําให้สามารถวิเคราะห์ลูกค้าตามประเภทธุรกิจได้ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความต้องการ
ของลูกค้า และนําเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 
 “เราต้องทราบว่าลูกค้าทําธุรกิจประเภทใด ทําอะไรบ้าง 

เพราะต้องเอามาแยกว่าเราควรจะเสนออะไรให้เค้า และจะต้องดูแลเค้า
อย่างไร” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 
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 “ย่ิงรู้รายละเอียดลูกค้ามาก ก็ย่ิงได้เปรียบในการเสนอขาย
ให้ตรงกับความต้องการ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
การตอบสนองของลูกค้า เป็นรายละเอียดว่าเคยติดต่อลูกค้าไปแล้วและ

ได้รับผลอย่างไรบ้าง รวมถึงการสอบถามการให้บริการ เช่นบางบริษัทฯตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 
ได้ติดต่อหรือเสนอขายไปแต่ลูกค้ายังไม่ได้สนใจที่จะใช้ระบบ SAP หรือบางบริษัท มีความสนใจที่จะ
ใช้ระบบ SAP แต่ยังไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ก็จะเก็บข้อมูลไว้ เพ่ือเตรียม
ตัวสําหรับการเสนอขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 
 “โทรไปหาลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพ่ือสอบถามว่าปัจจุบันมี

ความต้องการสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ หรือไม่ ถ้ามีก็เก็บข้อมูลเพ่ือเตรียมเสนอ
ขาย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 “ไล่โทรหาบริษัทต่าง ๆ เพ่ือสอบถามความต้องการของ
ข้อมูลลูกค้า เพ่ือเตรียมเสนอขายต่อไป” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 
2560) 

 
2.1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า  
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการวิเคราะห์เจาะจงลูกค้าจากตัวแทนการขาย

และผู้ดูแลลูกค้า จะวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละราย เพ่ือที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับ
แต่ละลูกค้าจากโอกาสท่ีจะทํากําไรในลูกค้าแต่ละราย โดยวิเคราะห์จาก 

โอกาสที่ลูกค้าซื้อสินค้าอย่างหน่ึงแล้ว ซื้อสินค้าอย่างอ่ืน ๆ ด้วย (Cross 
Selling) หรือการซื้อต่อเน่ือง เช่น เมื่อให้บริการการพัฒนาระบบ SAP (Implement) แล้ว จะต้องทํา
การวิเคราะห์รายละเอียดว่าบริษัทดังกล่าวหากยังไม่มีหน่วยงาน IT หรือหน่วยงานที่จะช่วยดูแลการ
ดําเนินการหลังการวางระบบแล้วเสร็จตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ก็จะทําการเสนอขายการให้บริการ
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Service) ต่อ เพ่ือให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนเพ่ิมเติม 

 
 “ถ้าดูแล้วว่า IT Support ยังไม่ไหว เราก็จะเสนอขาย MA 

ต่อเลย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 
 “ต้องเจาะให้ได้ว่าเค้าขาดเหลืออะไร เราจะได้เติมเต็มในจุด

น้ันได้ ก็จะขายได้อีก” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 
 

โอกาสท่ีลูกค้าเพ่ิมขนาดของการซื้อ (Up Selling) หรือการต่อยอดด้วย
วิธีต่าง ๆ โดยเมื่อวิเคราะห์การซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าแล้ว และพบว่าที่ได้เสนอขายให้ไปน้ัน
อาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า จึงเสนอขายลูกค้าด้วยแพ็กเกจที่
สูงขึ้น เช่น นําเสนอแพ็กเกจการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP จํานวน 100 ช่ัวโมง 
ต่อ ปี แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า พบกว่าลูกค้าใช้ เต็ม 100 ช่ัวโมง ก่อนถึง
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ระยะเวลาที่กําหนดตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า จะเสนอขายเป็นแพ็กเกจการให้บริการสนับสนุนหลัง
การพัฒนาระบบ SAP เป็น 200 ช่ัวโมงต่อปี 

 
 “ดูว่าลูกค้าแต่ละราย ใช้บริการอะไรเท่าไร ในระยะเวลา

เท่าไร ถ้าเรามองเห็นว่า เสนอแพ็กเกจที่สูงขึ้นแล้วจะเหมาะสมกับเค้ามากกว่า 
เราก็จะเสนอขาย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
2.2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 

2.2.1. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในเรื่องของ

การเก็บข้อมูลลูกค้า บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่ฐานข้อมูลระบบ
เครื่อข่าย เซิร์ฟเวอร์  (Servers) ของบริษัท เป็นระบบของการเก็บข้อมูลออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ภายใน
บริษัท โดยตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า ที่เป็นผู้ดูแลลูกค้า และที่ปรึกษาที่ได้ให้บริการลูกค้า      
จะเป็นผู้นํารายละเอียดต่าง ๆ  ของลูกค้ามาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท โดยแยกเป็นแฟ้มข้อมูล 
(Folder) แต่ละบริษัทลูกค้า โดยในแต่ละแฟ้มข้อมูลจะเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ ต้ังแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดการให้บริการ แยกเป็นเรื่อง เป็นแฟ้มข้อมูลย่อย เพ่ือให้ง่ายกับการหาข้อมูลต่าง ๆ และง่าย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์รายละเอียดต่อไป โดยการเก็บข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ น้ีจะมี
ประโยชน์คือตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า หรือที่ปรึกษาคนใดที่มีความสนใจในตัวลูกค้าแต่ละราย เพ่ือ
ต้องการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเน่ืองจากเป็นเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้ใน
บริษัท จึงทําให้มีเพียงเฉพาะพนักงานของบริษัทเท่าน้ันที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือป้องกันข้อมูล
ที่เฉพาะรั่วไหลออกไป และยังมีการเก็บข้อมูลสํารองไว้ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันกรณีที่ออนไลน์
เซิร์ฟเวอร์ ใช้งานไม่ได้ ก็ยังมีข้อมูลที่เก็บสํารองไว้ (back-up) เพ่ือป้องกันข้อมูลหายหรือถูกทําลาย 

 
 “เราจะเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ก็จะแยกเป็น

แต่ละบริษัท ในน้ันก็จะมีรายละเอียดเหมือนกับ Project Document ของแต่
ละ Project ถ้าใครสนใจจะมาดู ก็เข้ามาดูได้” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “มีการ back-up ข้อมูลเอาไว้ด้วย เผื่อกรณีที่เกิด
เซิร์ฟเวอร์ ล่ม หรือเด้ียง ข้อมูลก็ไม่หาย และยังใช้งานได้” (ที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 
2.2.2. สร้างจุดการติดต่อกับลูกค้า 
 จากการศึกษาข้อมูลการสร้างจุดการติดต่อกับลูกค้า บริษัทโอเอซิสคอน

ซัลต้ิง จํากัด มีเว็บไซต์ คือ www.oasis.co.th เป็นเว็บไซต์ ของบริษัทที่จะแสดงรายละเอียดของ
บริษัท เช่น ประวัติของบริษัท ประเภทการให้บริการ ลูกค้าที่เคยใช้บริการ กิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใน
บริษัท เช่น การจัดสัมมนาภายในบริษัท หรือการจัดสัมมนาให้ความรู้กับลูกค้า รวมถึงส่วนที่สามารถ
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ให้ลูกค้าระบุรายละเอียดเพ่ือให้บริษัทติดต่อกลับ (Contact Point) ของเว็บไซต์ จะเป็นส่วนที่ให้
ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่สนในใจบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิงจํากัด ได้ระบุช่ือ หรือเบอร์โทรศัพท์ไว้ 
เพ่ือให้ฝ่ายดูแลลูกค้าได้ทําการติดต่อกลับเพ่ือสอบถามรายละเอียดถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และส่วนของ
การแจ้งปัญหาสําหรับลูกค้าที่ได้ซื้อบริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAPโดยรายละเอียดการ
ให้บริการ ได้นําเสนอไปแล้วในข้อ 1.4.2 การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP MA 
Service (Maintenance Service) 

 
 “เว็บไซต์ ของเรามีการพัฒนาอยู่ตลอด เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ

ทราบว่าบริษัทเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีลูกค้ารายไหนที่เคยใช้บริการกับเรา 
เพ่ือให้เค้าเกิดความม่ันใจที่จะเลือกใช้บริการเรา” (ผู้บริหาร, 2560) 

 “เว็บไซต์ มีข้อมูลเบ้ืองต้นคร่าวๆ แต่อยากได้รายละเอียดที่
มากกว่าน้ี ก็จะทิ้งเบอร์ให้ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า โทรกลับดีกว่า “(ลูกค้าผู้
ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “ได้รู้ว่าโอเอซิสเคยทําอะไรที่ไหนมาบ้าง ก็สนใจก็เลยลอง
ติดต่อเข้ามาดู “(ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 
 การติดต่อลูกค้าในส่วนอ่ืนนอกจากเว็บไซต์ น่ันคือการติดต่อตรงจาก

ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า และที่ปรึกษาที่ได้ให้บริการลูกค้า โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ หรือ
จดหมายอิเลคทรอนิค (E-mail) เพ่ือติดต่อ สอบถามรายละเอียดของลูกค้า ทั้งในเร่ืองของการทํางาน
ที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัททางไปรษณีย์ 
เพ่ือให้ไม่ขาดการติดต่อ และสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น 

 
 “บางทีลูกค้าจะโทรมาเล่าให้เราฟังเองว่าเป็นยังไงบ้าง หรือ

บางทีเราก็เป็นฝ่ายโทรถามสารทุกข์สุกดิบ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 
2560) 

 “อาจจะส่งเมลถามหาข่าวคราวบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็น
โทรศัพท์มากกว่า เพราะรวดเร็ว สะดวก “(ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 
2560) 

 “การโทรหาดีตรงที่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าการส่งเมลไปมา 
เพราะรูปภาพ จะเข้าใจยากกว่าการอธิบาย” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “Sales ก็ดูแลดีค่ะ คอยถามว่าเป็นยังไงบ้าง มีทั้งโทรหา
และก็เมลหา ให้รู้สึกว่าไม่ได้ทิ้งเรา” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “เราจะเกรงใจไม่กล้าโทรหา Consult นอกจากว่าไม่ไหว
จริงๆ หรือด่วนจริงๆ ก็จะโทรหา แต่เราก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดี” (ลูกค้า
ผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560)  



52 
 

 
 

2.2.3. กระจายข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการกระจายข้อมูลลูกค้า พบว่าตัวแทนการขาย

และผู้ดูแลลูกค้า และที่ปรึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ผ่านออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท 
ดังน้ันตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า และที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์หรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก 

 
 “Consult ก็เข้ามาหาความรู้ในเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือเอาไว้ศึกษา

หรือเตรียมความพร้อมสําหรับ Project ถัดไปได้เป็นอย่างดี” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ มีประโยชน์มาก เพราะเราสามารถดู
รายละเอียดเก่าๆ ที่เราเคยทํางานไว้ได้ อะไรท่ีเราจําไม่ได้ เราก็จะเข้าไปดูเพ่ือ
ใช้ตอบปัญหาลูกค้าได้” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
2.3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Action) 

2.3.1. การบริการลูกค้า (Customer Service) 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการบริการลูกค้า พบว่าบริษัท โอเอซิสคอน

ซัลต้ิง จํากัด มีการให้บริการลูกค้าในเชิงรับ (Reactive) คือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สําหรับการ
ให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (MA Service) การให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  
(Consulting Service) ส่วนการให้บริการลูกค้าในเชิงรุก (Proactive) คือการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าก่อนเกิดปัญหา จะเป็นการให้บริการในส่วนการพัฒนาระบบ SAP (Implement) 
เป็นการนําเสนอการใช้งานระบบ SAP ในหน่วยงานหรือองค์กร โดยการให้บริการลูกค้า จะมีตัวแทน
การขายและผู้ดูแลลูกค้า ที่จะคอยทําหน้าที่ในการหาลูกค้า หาความต้องการเบ้ืองต้นของลูกค้า      
เพ่ือจะนํามาประเมิณว่าควรจะให้บริการลูกค้าในเชิงรับหรือเชิงรุก 

 
 “เราขายให้ลูกค้าในทุกแบบ ทั้งแบบที่เค้าอยากได้ หรือ

แบบที่เราจะนําเสนอให้เค้า ก็ดูว่าเค้าต้องการอะไร” (ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า 1, 2560)   

 “ลูกค้ายังไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่มีความสนใจในระบบ SAP 
อยากจะ Implement หรืออยากรู้เรื่องระบบ SAP เราก็จะเข้าไปเสนอว่า
บริษัทเราสามารถทําอะไรได้บ้าง” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560)   

 
 บริษัทมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีให้กับลูกค้าเพ่ือการเช่ือมโยงลูกค้าเข้า

กับบริษัท ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทําธุรกรรมต่าง ๆ จากการศึกษาข้อมูลพบว่าปัจจุบัน
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ให้ลูกค้าได้ติดต่อกับบริษัทได้ง่าย และ
สะดวกขึ้น น้ันคือเว็บไซต์ www.oasis.co.th/MAService ซึ่งในเว็บไซต์ ในส่วนการให้บริการ
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สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAPดังกล่าว เป็นช่องทางการติดต่อที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้
ลูกค้าได้รับบริการในการตอบปัญหาหรือคําถามต่าง ๆ ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 
 “หน้าจอ MA Service ใช้งานง่ายดี เพราะสามารถระบุ

ปัญหาที่เกิดได้ และก็ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้เยอะเท่าที่เราต้องการ” (ลูกค้า
ผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “เป็นระบบที่เข้าใจง่าย แต่เราก็ต้องใส่ข้อมูลให้ครบ เพ่ือให้ 
Consult เข้าใจในปัญหาท่ีเราเจอ จะได้ตอบได้ตรงจุด” (ลูกค้าผู้ได้รับการ
ให้บริการ 2, 2560) 

 
2.3.2. โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสร้างความภักดี

 (Frequency/Loyalty Programs) 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านโปรแกรมสะสมคะแนน หรือโปรแกรมสร้าง

ความภักดี ในปัจจุบัน บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ยังไม่มีนโยบายในเร่ืองการสะสมคะแนนหรือ
เป็นสมาชิกกรณีซื้อสินค้าหรือบริการซ้ํา ๆ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท จะเป็นใน
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งจะเป็นบริการที่มีมูลค่าโครงการค่อนข้างสูง และในความถี่ที่ไม่บ่อย (อย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง) ดังน้ันจึงมีในรูปแบบหากเป็นลูกค้าเดิมที่เคยได้ซื้อสินค้าหรือบริการกับบริษัท
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดไปแล้ว และใช้บริการอย่างต่อเน่ือง จะมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า หรือสิทธิ
พิเศษในราคาที่พิเศษ หรืออาจจะเป็นการเพ่ิมช่วงเวลาสําหรับการให้บริการสนับสนุนหลังการวาง
ระบบ (MA Service) เพ่ิมเติม โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละโครงการ โดยตัวแทนการขายและ
ผู้ดูแลลูกค้า ที่จะตกลงกันกับแต่ละบริษัทลูกค้า  

 
 “ถ้าลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ Consulting Service เราเยอะ ๆ 

เราก็จะลดราคาให้ด้วย เพราะถือว่าใช้บริการกันมานาน ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ” 
(ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560)    

 “เราจะใช้วิธีการแถม หรือให้เพ่ิมเติม เรียกว่าเป็น fever 
ให้กับลูกค้าแล้วแต่ตกลงกัน” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560)    

 
 ส่วนในเรื่องความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดน้ัน 

พบว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริษัทต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีระบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีที่ปรึกษา     
ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมีทีมที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบที่คอยให้บริการ
ตลอดช่วงเวลาทํางานหรือเวลาท่ีมีปัญหา รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นมิตร จึงมีความมั่นใจและอยากที่
จะใช้บริการต่อเน่ือง 
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 “ยังไม่ได้ซื้ออะไรเพ่ิมเติมจากเดิม แต่คิดว่าถ้าจะซื้อบริการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ SAP อีกก็น่าจะใช้โอเอซิส” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 
2560) 

 “ทีม Consult กับ MA น่ารักมาก คอยช่วยเหลือเราได้มาก
เวลาที่เรามีปัญหา ไม่ทิ้งเรา” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 
2.3.3. โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม (Community  Programs) 
 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มลูกค้ากับบริษัท หรือ

ระหว่างกลุ่มลูกค้ากันเอง ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยึดเหน่ียวลูกค้าไว้ในระยะยาว จาก
การศึกษาข้อมูลด้านโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคมพบว่าได้จัดให้มีกิจกรรมระหว่างลูกค้า
กับบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยจัดเป็นกิจกรรมสัมนา ซึ่งแบ่งเป็นสัมนาเป็น 2 ประเภท โดย
ประเภทแรกเป็นการเข้าร่วมกับบริษัท SAP Thailand ซึ่งได้จัดงาน SAP Summit เป็นประจําทุกปี 
โดยเป็นการรวบรวมบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP จากท่ัวประเทศ มารวมกันในงานน้ี เพ่ือให้
ลูกค้าที่เคยใช้ หรือกําลังต้องการจะใช้ระบบ SAP ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับระบบ SAP 
รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ  ระบบงานใหม่ ๆ  เมื่อใช้ระบบ SAP รวมทั้งเป็นการแนะนําบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นไปอีก ส่วนงานสัมนาประเภทท่ีสอง คืองานสัมนาที่จัดขึ้น
โดยบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดเอง เพ่ือเป็นการพบปะระหว่างลูกค้าเดิมที่เคยได้รับบริการจาก
บริษัทมาแล้ว และลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับบริการ แต่บริษัทได้เชิญลูกค้ากลุ่มใหม่เพ่ือเข้าร่วมสัมนา
เพ่ือให้ได้รู้จักกับบริษัทมากขึ้น รวมถึงได้นําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา และ
การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ของบริษัท ให้กับลูกค้าได้เห็น พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ หาก
ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวบริษัท 

 
 “ชอบงานสัมนาแบบนี้มาก เพราะเราได้รู้ว่าตอนน้ี SAP ไป

ถึงไหนแล้ว และจะมีอะไรใหม่เกิดข้ึนบ้าง เราจะได้ทันระบบ” (ลูกค้าผู้ได้รับ
การให้บริการ 1, 2560)    

 “ได้เจอคนที่ใช้ระบบ SAP เหมือนกัน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้อมูล ปัญหา ว่าเค้าเจออะไรบ้าง เราเจออะไรบ้าง มีวิธีการแก้ปัญหา
ได้มั๊ย แก้ยังไง” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 “เป็นการเปิดตัวบริษัทสู่สายตาบุคคลภายนอกให้รู้จักเราก
ขึ้น” (ผู้บริหาร, 2560) 

 “เป็นงานที่ต้องเตรียมตัวอย่างมาก และใช้เวลาเตรียมตัว
นาน เพราะว่าต้องทําให้ลูกค้าได้รายละเอียดข้อมูลบริษัทเรามากท่ีสุด และทํา
ให้เค้าจําเราได้ และนึกถึงเราเมื่อเวลาท่ีเค้าต้องการ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า 1, 2560) 

 “ได้ลูกค้าใหม่ ๆ  จากงาน SAP Summit เยอะเหมือนกัน
นะ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 
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2.4. การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) 
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีการประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์และการ

รักษาความเติบโตของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความประทับใจใน
การบริการและสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้กับลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งจะทําให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก
บริษัทอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาข้อมูลด้านการเก็บรักษาลูกค้า พบว่าลูกค้าจะคงอยู่กับบริษัทอย่าง
ต่อเน่ืองเพราะลูกค้าได้รับบริการที่ดี เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ดังน้ันผู้ให้บริการ พนักงานใน
บริษัท จึงเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการเก็บรักษาลูกค้าไว้ให้คงอยู่กับบริษัท พร้อมกับมีกิจกรรมการ
รักษาลูกค้าสอดคล้องกับทฤษฎีดังน้ี 

2.4.1. ประเมินผลการบริหารความสัมพันธล์ูกค้า 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการประเมินผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ปัจจุบัน

ยังไม่มีการประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบแบบแผน แต่จะใช้วิธีสอบถาม
กับลูกค้า ถึงคุณภาพการให้บริการว่าเป็นอย่างไร ลูกค้ามีคําแนะนําในเรื่องการให้บริการอย่างไรบ้าง 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้เหล่าน้ันมาเข้าที่ประชุมเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นไป 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของพนักงานอยู่เสมอ เพ่ือให้พนักงานให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการ นอกจากการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการแล้ว บริษัทยังให้ความรู้กับลูกค้า
ด้วยนอกเหนือจากการให้บริการเพียงอย่างเดียว น่ันคือการเสริมสร้างความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี
ความทันสมัย ให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา และที่สําคัญคือบุคลลากรภายในองค์กร 
จะต้องได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะให้คําแนะนํา หรือให้บริการกับลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีกับลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีที่จะใช้บริการต่อ ๆ ไป 

 
 “ลูกค้าจะอยู่กับผู้ให้บริการ เค้าต้องบริการดี มีความพึง

พอใจ สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ให้ประโยชน์ ความรู้ เทคโนโลยี   
ใหม่ ๆ กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ Service แต่เป็นการ 
Educate เน้นเร่ืองการบริหารคนของเรา บุคลากรต้องมีความรู้มากพอที่จะให้
ความรู้กับลูกค้าด้วย” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
2.4.2. ขยายและรักษาการเตบิโตของความสัมพนัธ ์
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ์ 

พบว่า ลูกค้ามีความคุ้นเคย และเช่ือถือในบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยวัดจากลูกค้าเดิมมี
แนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง เช่น เมื่อลูกค้าซื้อหรือใช้บริการพัฒนาระบบ 
SAP (Implement) ก็มักจะซื้อบริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (MA Service) ต่อ 
เน่ืองจากเห็นว่าบริษัท มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และเป็นการให้บริการที่ต่อเน่ือง ทําให้ลูกค้า
คุ้นเคยที่จะใช้บริการต่อไป และเมื่อลูกค้ามีการใช้บริการได้ประสบความสําเร็จและได้รับการ
ประทับใจจากการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพ ลูกค้าก็จะแนะนํากับลูกค้าใหม่แบบปากต่อปาก ถึงการ
ได้รับบริการที่ ดี ก็จะทําได้เกิดการขยายตัวไปยังลูกค้าใหม่ และยังสามารถรักษาการเติบโต
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ความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิมได้ด้วย เน่ืองจากงานให้บริการเป็นงานที่วัดจากความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก ดังน้ันสิ่งสําคัญคือความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อบริษัทผู้ให้บริการว่าเป็นอย่างไร  

 
 “ลูกค้าเช่ือมั่นในการให้บริการของเรา และเห็นว่าเราทําได้

ดี จึงตัดสินใจที่จะซื้อ MA ต่ออย่างง่ายดาย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 
2560) 

 “ลูกค้าใหม่หลายราย ที่มาจากการแนะนําจากลูกค้าเดิม
ของเรา ทําให้เรารู้สึกภูมิใจว่าที่ผ่านมาเราสร้างช่ือเสียงได้ดีนะ ลูกค้าถึงได้
แนะนํากันปากต่อปาก” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 “รู้จักโอเอซิสจากการแนะนําของเพ่ือนอีกบริษัทนึงที่
โอเอซิสไปให้บริการ เค้าบอกว่าโอเอซิสโอเคมาก ทําดี พ่ีเลยลองเรียกมาคุยดูว่า
เป็นยังไง แล้วก็โอเคนะ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “หาข้อมูลมาว่าโอเอซิสทําให้เจ้าดังๆ หลายเจ้า เลยสนใจ     
ก็เลยลองถามบริษัทที่เค้าเคยใช้โอเอซิส เค้าก็บอกว่าโอเคดีนะ ให้ลองเรียกมา
คุยรายละเอียดดูว่าโอเครึเปล่า” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 
 การขยายตัวในด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า พบว่าจะมีความชัดเจนใน

ส่วนการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP อย่างเห็นได้ชัด เน่ืองจากพบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP มีเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี โดยลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการน้ัน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมากจากลูกค้าที่บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้พัฒนาระบบ SAP ให้ 
อีกส่วนมาจากท่ีบริษัท ไม่ได้ทําการพัฒนาระบบ SAP ให้ แต่ได้มาใช้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนา
ระบบ SAP จากบริษัท เน่ืองจากพบว่า ระบบให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ของ
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นระบบที่มีคุณภาพมากและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี ทําให้ลูกค้าที่ถึงแม้จะไม่ได้พัฒนาระบบ SAP กับบริษัท ก็สามารถมาใช้บริการของบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้ หรือการที่ลูกค้าเคยใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาอ่ืน แต่ในปีถัดมาได้มา
ใช้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เน่ืองจากเห็นว่าการให้บริการของบริษัท มีความเป็น
ระบบ เห็นภาพ เป็นแบบแผนชัดเจน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดังน้ันจึงเป็น
การดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามา พร้อมกับลูกค้าเดิมก็ยังคงอยู่ 

 
 “เคยใช้บริการเจ้าอ่ืนแล้ว แต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไร รู้สึก

ว่ายังทําได้ไม่ดี ก็เลยลองใช้โอเอซิสดู แล้วก็โอเคค่ะ” (ลูกค้าผู้ได้รับการ
ให้บริการ 1, 2560)  

 “เปลี่ยนจากลูกค้าคนอื่น มาเป็นลูกค้าเราได้ ต้องทําให้เค้า
เห็นว่าบริษัทเรามีระบบที่ดี มีคุณภาพ Consult ของเรามีความรู้ความสามารถ
ที่ช่วยเหลือเค้าได้” (ผู้บริหาร, 2560) 
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 “หลาย Account ที่เราไม่ได้ Implement เอง แต่เราก็
สามารถให้เค้าซื้อ MA ได้ และเค้าก็ประทับใจที่จะซื้อต่อ ไม่กลับไปใช้เจ้าเดิมที่
เค้าเคยใช้มา” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 
2.5. กลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

 จากการศึกษาข้อมูลกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทโอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด พบว่าได้ใช้กลกลยุทธ์ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ดังน้ี 

2.5.1. ปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานทุกคน 
 การปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานของบริษัท โอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด ถือเป็นเร่ืองที่สําคัญที่สุดของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เน่ืองจากบริษัทประกอบ
ธุรกิจเป็นประเภทผู้ให้บริการ ดังน้ันสิ่งสําคัญที่สุดของการให้บริการคือความพอใจสูงสุดของลูกค้า 
และสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจได้น่ันคือการมีผู้ ให้บริการที่ ดี มีคุณภาพ ที่มีความรู้
ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยการปลูกจิตสํานึกของพนักงานน้ันจะมีการจัด
สัมมนาภายในองค์กรโดยนําวิทยากรจากภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการปลูกฝังการ
ให้บริการ โดยที่เน้นในส่วนของการทํางานเป็นทีม เน่ืองจากการให้บริการของบริษัทจะเป็นการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีม หรือเน้นในเรื่องวิธีการให้บริการท่ีดีว่าเป็นอย่างไร ในทุก ๆ ปี ทําให้บริษัทมีจุด
แข็งในเรื่องของการทํางานเป็นทีม (Team Work) เป็นอย่างมากเนื่องจากพนักงานทุกคนมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้บริการลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพอใจสูงสุด  
 

 “โอเอซิสทํางานร่วมกันเป็นทีมดีค่ะ เห็นอยู่กันพร้อมหน้า
พร้อมตากันตลอด ทํางานร่วมกันดี” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

  “เรามีการทํา Team Building เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้เกิด Service Management Focus ไปที่การให้บริการ 
เพราะบริษัทเราไม่มี Product เราเน้นที่การบริการ ดังน้ัน เราจึงเน้นที่การ
สัมนา การ Training การฝึกอบรมจากคนภายนอก เพ่ือคอยกระตุ้น เตือนให้
อย่าลืมว่าเราให้บริการ และต้องบริการให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด” 
(ผู้บริหาร, 2560)  

 “จุดแข็งของเราคือ Team Work ที่ดี ลูกค้าเห็นและ
เช่ือมั่นได้ว่าพวกเราทุกคนร่วมมือและพร้อมใจกันทําให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีดี
ที่สุด” (Sales, 2560) 

 “ชอบเวลาทํา Team Building เพราะนอกจากได้ความรู้
แล้วยังสนุกอีกด้วย การทํากิจกรรมร่วมกันเป็นที ทําให้เรารักกันมากขึ้น ทํางาน
กันเป็นทีมง่ายขึ้นด้วย” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 
 นอกจากให้ความสําคัญเรื่องการให้บริการแล้ว ยังรวมถึงจัดให้มีการ
ฝึกอบรมในเร่ืองความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงาน และความรู้ในด้านอ่ืนนอกเหนือจากด้าน 
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การทํางาน เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะมากขึ้น เน่ืองจากหาก
พนักงานมีความรู้ความสามารถที่มากมายและหลากหลาย ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี 
 

 “Consult เราทุกคนต้องมีความสามารถที่มาก เก่ง และ
น่าเช่ือถือ เราต้องต้องมีการจัดการอบรมให้ความรู้ในการทํางาน รวมท้ังทักษะ
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ Consult เรามีคุณภาพ” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
 บริษัทได้มีการต้ังเป้าหมายสําหรับพนักงานทุกคนรวมไปถึงการประเมิน
พนักงานในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์หรือการให้คะแนนจํานวน 30% เป็นคะแนนที่มาจากผลตอบรับ
จากลูกค้าที่มีต่อพนักงานคนนั้น ๆ ซึ่งทําให้เห็นว่าบริษัท ให้ความสําคัญกับลูกค้ามากถึง 1 ใน 3 ของ
การประเมินพนักงานทั้งหมด จึงเป็นการกระตุ้นการทํางานของพนักงานว่าให้เห็นความสําคัญกับ
ลูกค้าเพ่ือทําให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด 

  
 “การประเมินคะแนนประจําปี มีคะแนนจากลูกค้าต้ัง 30% 

เลยต้องพยายามทํางานให้ดีที่สุด ให้โดนใจ และไม่โดนด่า” (ที่ปรึกษา 2, 
2560) 

 “เวลาลูกค้าชมเราน่ันแปลว่าลูกค้าเค้าก็มีความสุขกับ
บริการที่ได้รับ และเราก็มีความสุขกับที่เค้าชมเราด้วยเหมือนกัน” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “โอเอซิสเป็นกันเองและน่ารักค่ะ Consult เจ้าอ่ืนดูไม่
เฟรน์ลี่แบบนี้เลย โอเอซิสดูน่าเข้าหามากกว่าค่ะ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 
2, 2560) 

 
2.5.2. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลอย่าง

 เป็นระบบ 
 การเก็บข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการเก็บรักษา
ข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบน้ัน บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้ดําเนินการตามท่ีได้นําเสนอไว้ใน
ข้อ 2.1 กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด แล้ว ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ บริษัท เป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดให้ได้มากที่สุด เพ่ือนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทจะให้พนักงานทําการเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าให้เป็นระบบ เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ  ของลูกค้าเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  
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 “ไม่ว่าจะทําอะไรกับลูกค้า ก็ต้องมาคอย update ไว้ที่ไฟล์
เซิร์ฟเวอร์ เพ่ือจะได้รู้ status ล่าสุดเสมอ” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนา
ระบบ 1, 2560) 

 “การมีรายละเอียดลูกค้าเยอะๆ ก็ทําให้เราหาข้อมูลได้ง่าย 
เวลาเอามาดูจะได้รู้ว่าต้องทําอะไรต่อบ้าง” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “งานเก่า ๆ ของลูกค้า มีประโยชน์ที่สุด เพราะบางอย่างทํา
ไปต้ังนานก็จําไม่ได้ เวลาเรากลับมาดูเราก็จะนึกขึ้นได้ว่าเราทําอะไรไปบ้าง เคย
เขียนหรือเคยคุยอะไรไว้ ก็จะง่ายในการทํางานต่อ” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
2.5.3. วางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ 
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการวางแผนเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าตามขั้นตอนของการให้บริการ 3 ช่วง  
 ช่วงที่ 1 การหาลูกค้า จะมีการวางแผนการจัดกิจกรรมช่องทางต่าง ๆ  

ต้ังแต่ก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า (Prospect) ต้องทําให้ลูกค้าได้เห็นและรับรู้ได้บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด มีสิ่งใดที่เหนือกว่าบริษัทอ่ืนโดยจะมีการวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า
โดยผ่านช่องทางเช่น การจัดสัมนา พบปะลูกค้า หรือการนําลูกค้าไปเย่ียมชมลูกค้าเก่าที่เคยได้รับ
บริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นการวางแผนต้ังแต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในบริษัทอยู่เสมอว่า บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการอย่างไร 

 
 “ต้องมี Activity ต้ังแต่ก่อนจะมาเป็นลูกค้า ต้ังแต่ติดต่อ

เค้าถือว่าเค้าเป็น Prospect เพราะยังไม่เป็นลูกค้า จะมีช่วงสร้างสายสัมพันธ์
ผ่านการจัดสัมนา สร้าง Relationship ต้ังแต่การเป็น Prospect แล้ว การพา
ไปเย่ียมชมลูกค้าที่เคยใช้งานอยู่” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
 ช่วงที่ 2 การให้บริการ โดยที่ปรึกษาจะต้องดําเนินการวางแผนการ

ให้บริการเพ่ือเตรียมตัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยจะต้องวางแผนเตรียม
ความพร้อมก่อนว่าจะต้องการข้อมูลส่วนใดบ้างจากลูกค้า เพ่ือนํามาวิเคราะห์ จัดทํา ให้บริการตาม
ความต้องการท่ีลูกค้า เป็นการประชุมที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ที่ปรึกษา ได้เตรียมตัว วางแผนงานเพ่ือให้งาน
เสร็จตามกําหนด 

 
 “ตอนทําโปรเจคประชุมบ่อยมาก ทุก ๆ เดือน ต้องคอย

วางแผนว่างานถึงไหนอะไรยังไง เตรียมความพร้อมถึงไหน ต้องทําอะไรต่อไป
บ้าง มีการวางแผนตลอด” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “ประชุมวางแผน เราทํากันเป็นประจํา เพราะนอกจาก
วางแผนเพ่ือเตรียมตัวแล้ว ยังเป็นการ update อีกด้วยว่าแต่ละคนทําถึงไหน
ยังไง จะได้รู้ว่าต้องทําอะไรต่อ” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 
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 ช่วงที่ 3 การสนับสนุนหลังการขาย โดยที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ จัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพ่ือวางแผนการดําเนินงานเดือนถัดไป โดยเป็นการนําข้อมูล
จากลูกค้าที่ได้ให้บริการไปมาวิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือที่จะเตรียมรับมือกับการให้บริการในเดือน
ถัดไป 

 
 “มีการวางแผนว่างานเดือนที่แล้วมากน้อยแค่ไหน โหลดรึ

เปล่า ช้าเกินไปไหม เพ่ือที่จะได้เตรียมว่าแล้วเดือนหน้าเราจะมีวิธีการจัดการ
ยังไง” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหามาก ก็อาจจะต้องมาประชุมวางแผน
จัดสรรงานกันใหม่ เพ่ือให้เดือนหน้าทํางานได้ดีมากขึ้น” (ที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 
 นอกเหนือจากการวางแผนการทํางานในช่วงการให้บริการแล้ว ในทุก

เดือนจะมีการประชุมพนักงานของบริษัททั้งหมด เป็นการประชุมเพ่ือรับทราบถึงการทํางานปัจจุบัน
ของแต่ละโปรเจค ว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไร และแต่ละโปรเจคเกิดปัญหาอะไรบ้าง ทั้งที่เกิดข้ึนแล้ว
และนําเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงพูดคุยถึงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและวิธีการรับมือกับปัญหา
ต่าง ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาในเดือน ว่าพบเจอปัญหาหรืออุปสรรค
ใดบ้าง โดยสิ่งที่พนักงานนําเสนอนั้น อาจจะเป็นความรู้ใหม่ ๆ  ที่ได้เจอระหว่างที่ทํางานในแต่ละโปร
เจค เน่ืองจากแต่ละโปรเจคเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีวิธีการดําเนินการที่แตกต่างกันไป การ
แลกเปลี่ยนความรู้เหล่าน้ีเพ่ือเป็นความรู้ให้กับพนักงานท่านอ่ืน ๆ ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากที่สุด และเมื่อพนักงานรับทราบรายละเอียดหรือความรู้ต่าง ๆ  แล้ว พนักงานสามารถนํา
ผลที่ได้จากการประชุม วางแผนต่าง ๆ  ให้กับลูกค้าได้รับทราบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ครบทุกด้านตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 
 “รู้มาว่าโอเอซิสมีการประชุมทุกเดือน และก็น่าจะมี

เกี่ยวกับโปรเจคของเราด้วย ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดี” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 
2560) 

 “ประชุมเพ่ือเป็นการ update project จะได้รู้ว่าแต่ละ 
project เค้าถึงไหนกัน เค้าเจออะไรบ้าง มาเล่าให้ฟังเราก็ได้ความรู้ไปด้วย”     
(ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “ได้ความรู้เพ่ิมเติมจากการประชุมในแต่ละเดือน และจะได้
รู้ด้วยว่าบริษัทเรามีงานหรือมีลูกค้าอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นบ้าง” (ที่ปรึกษา 2, 
2560) 

 “Consult จะได้รู้ว่า MA เป็นยังไงบ้าง ช่วงน้ีงานยุ่งมากแค่
ไหน ก็จะ Consult เข้ามาช่วยด้วยเวลาเราแจ้งว่าเราติดอะไรบ้าง” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 
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2.5.4. ประเมินผลและปรับปรุงตลอดเวลาและดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 เน่ืองจากทราบดีว่าความต้องการของลูกค้าในวันน้ีอาจจะไม่ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าในวันหน้าเสมอไป เพราะเวลาที่เปลี่ยนแปลงมักจะทําให้ความคิด ทัศนคติ รวมถึง
ความต้องการเปลี่ยนไปด้วย ดังน้ันบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดจึงหมั่นตรวจสอบเพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมยึดพ้ืนที่
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ยาวนานถาวร โดยนอกจากจะมีการประชุมเพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาในทุก
เดือนแล้ว หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึน้ หรือมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีการประชุมกันในทันทีหรือ
เร็วที่สุดเพ่ือปรึกษาหาหรือกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที โดยปัญหาที่เกิดข้ึนน้ัน อาจจะเป็น
ปัญหาที่เกิดภายในองค์กรเอง หรือภายในทีมงาน หรือเป็นปัญหาท่ีได้รับจากลูกค้าด้วย ซึ่งหากเป็น
ปัญหาที่เกิดจากความต้องการลูกค้า จะต้องทําการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที เน่ืองจากถือ
เป็นปัญหาที่มีความสําคัญที่สุด แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากทางใด บริษัทก็จะคอยประเมินปัญหาที่เกิด
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา และทุกคร้ังที่หาทางแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว จะทํา
การเก็บรวบรวมปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา เก็บเป็นรายละเอียดทั้งหมดไว้เพ่ือให้ทราบถึงแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือหากอนาคตเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก จะได้ทราบว่าจะต้องพัฒนาหรือ
ปรับปรุงอย่างไร รวมถึงเป็นข้อมูลสําหรับการป้องกันปัญหาที่จะเกิดซ้ําอีกด้วย 

 การประเมิณผลการให้บริการของบริษัท จะมีต้ังแต่ตัวแทนการขายและ
ผู้ดูแลลูกค้า ทําการคอยสอบถามลูกค้าถึงคุณภาพในการให้บริการของที่ปรึกษา ในทุกช่วงการ
ให้บริการ ว่ามีการให้บริการเป็นอย่างไร ต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการจุดไหนอย่างไร หรือหากมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า จะทําหน้าที่ประเมินผล และแจ้ง
ทีมงานที่ปรึกษา ถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที 

  
 “เวลามีเรื่องอะไร เราก็จะนึงถึงตัวแทนขายและผู้ดูแล

ลูกค้า ก่อนเลย ผ่านตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ก่อนเลย แล้วค่อยให้ตัวแทน
ขายและผู้ดูแลลูกค้า ไปจัดการประสานงานต่อ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 
2560) 

  “Sales จะอยู่กับลูกค้าต้ังแต่ต้นจนจบโปรเจค เข้าหาลูกค้า
ว่าเค้าต้องการอะไรยังไง ประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อม เช็คสอบ
ตลอดเวลาว่าลูกค้าโอเคม๊ัย” (ผู้บริหาร, 2560) 

 “เราก็ต้องคอยถาม คอยเช็คกับลูกค้าตลอดว่าโปรเจค
โอเคมั๊ ย  มี ปัญหาอะไร รึ เปล่ า  ต้องการใ ห้ทํ าอะไร เ พ่ิม เ ติมมั๊ ย  พอรู้ 
Requirement ก็จะกลับมาคุยในทีมกันอีกทีว่าต้องทํายังไงต่อ” (ตัวแทนขาย
และผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 เมื่อมีการให้บริการแล้ว ในระหว่างการให้บริการ ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ 
SAP จะคอยสอบถามความต้องการของลูกค้าถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่เสมอ เพ่ือให้การให้บริการตรง
จุดในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ และสามารถปรับการ
ดําเนินงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
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 “บางทีเราอยากได้แบบนี้ แต่ระบบทําไม่ได้ ก็เข้าใจ แต่ 
Consult ก็จะหาทางวิธีแก้ปัญหาจนเรายอมรับได้” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 
1, 2560) 

 “ลูกค้าต้องการอะไร โอเคไหม มันเป็นสิ่งที่ Consult ต้อง
ทําอยู่แล้ว เป็นหน้าท่ีที่เราต้องทําให้ลูกค้าพอใจสูงสุด” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 

 “อะไรที่เราทําให้ได้ เราก็จะทําให้เลย แต่ถ้าอันไหนที่มันไม่
สามารถทําได้จริงๆ เราก็ต้องมาหาทางปรับให้เข้ากับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาก
ที่สุด” (ที่ปรึกษา 2, 2560) 

 
 การให้บริการหลังการพัฒนาระบบ จะมีที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ

พัฒนาระบบแล้ว ที่คอยสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้าอีกครั้งถึงการให้บริการว่าได้รับความ
สะดวก ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วหรือไม่อย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของลูกค้าที่อาจต้องการ
ให้ปรับปรุงในด้านการให้บริการในส่วนใดบ้าง เพ่ือพัฒนากระบวนการให้บริการหลังการพัฒนาระบบ 

 
 “บางเรื่องก็นานเกินไปเราก็บอก พอเร่ืองใหม่ ก็ดีขึ้น ไม่

นานเท่าเดิม เราก็คุยกับ โอเอซิสตรง ๆ ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 
 “คอยถามลูกค้าตลอดว่าโอเครึเปล่า ให้บริการเป็นยังไงบ้าง 

โอเคมั๊ย ต้องการให้ปรับอะไรม๊ัย ถ้าช้าไปก็ขอโทษลูกค้าเลย” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

  
 การดําเนินการในส่วนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์น้ัน บริษัทโอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง และดําเนินการเป็นการทํางานปกติ พร้อมทั้งยังมีการ
พัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ใช้งานง่ายมาโดยตลอดเนื่องจากปัจจุบันมี
คู่แข่งที่เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังน้ันจึงต้องดําเนินกระบวนการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยที่จะต้องรักษามาตรฐานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้
คงที่ ต่อเน่ือง และไม่ขาดตอน พร้อมทั้งไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพราะในท้ายที่สุดแล้ว การดําเนินการการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นอกจากจะเป็นประโยชน์กับลูกค้า
แล้ว ก็เป็นประโยชน์สําหรับบริษัท และตัวพนักงานเองในที่สุด 
 

 “เราดําเนินการในเรื่อง CRM จนเป็นปกติของการทํางาน 
ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรที่พิเศษ และเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเน่ือง” 
(ผู้บริหาร, 2560) 

 “การเก็บข้อมูลลูกค้ามันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องทําอยู่แล้ว 
และก็ต้องทําต่อไปเรื่อย ๆ” (Sales, 2560) 

 “Update ข้อมูลต่าง ๆ  ในไฟล์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่
สนุก แต่สุดท้ายแล้วทําไปก็เกิดประโยชน์กับเราที่สุด” (ที่ปรึกษา 1, 2560) 
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ตอนท่ี 3    ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ผู้วิจัยได้นําประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้เป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้อง
กับความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อองค์กร โดยพบว่าเมื่อนําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้
ในองค์กร พบกับความสําเร็จในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

3.1. เพิ่มรายได้จากการขาย 
จากการศึกษาข้อมูลในส่วนการเพ่ิมรายได้จากการขาย พบว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาใช้ในองค์กร เพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีการใช้สินค้าหรือบริการ 
พบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนมากในทุกๆปีอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ      
ซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการที่ลูกค้าเช่ือมั่นในการให้บริการ รับรู้ได้ถึงการให้บริการท่ีเป็นกันเอง เต็ม
ใจ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จากการที่ได้นํา
ข้อเสนอแนะหรือรายละเอียดมาจากเก็บข้อมูลจากลูกค้าน่ันเอง และเมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดี 
ลูกค้าเดิมจึงบอกต่อโดยแนะนําการให้บริการไปยังลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ลดต้นทุนสําหรับการการหา
ลูกค้ารายใหม่ ทั้งในส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย และต้นทุนแรงงานสําหรับการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการกับบริษัทด้วย   

 
 “หาข้อมูลมาว่าโอเอซิสทําให้เจ้าดัง ๆ หลายเจ้า เลยสนใจ 

ก็เลยลองถามบริษัทที่เค้าเคยใช้โอเอซิส เค้าก็บอกว่าโอเคดีนะ ให้ลองเรียกมา
คุยรายละเอียดดูว่าโอเครึเปล่า” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 “รายได้เพ่ิมข้ึนจริง มาก เพราะเรามีลูกค้าต่อเน่ืองแบบ
ปากต่อปาก และรายังมี MA ที่ดึงลูกค้าของคนอ่ืนมาเป็นลูกค้าของเราต่อด้วย” 
(ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 
3.2. การบริหารวงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าดีขึ้น 

วงจรการทําธุรกิจกับลูกค้า ประกอบไปด้วย การหาลูกค้าใหม่ เพ่ิมความพึงพอใจ
กับลูกค้า และการรักษาลูกค้าให้คงอยู่ โดยเมื่อนําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ พบว่าสามารถบริหาร
วงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าได้ดีมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 

การหาลูกค้าเข้าองค์กร การหาลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ โดยการ
สร้างความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการใหม่ และเสนอความความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เริ่มต้ังแต่
พนักงานจะต้องคอยศึกษาถึงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ  ของระบบ SAP ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอยู่เสมอ เพ่ือรับทราบถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ และนําไปเสนอกับลูกค้า
ถึงเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสะดวก ง่ายในการทํางานมากขึ้น พร้อมทั้งได้รับทราบว่ามีอะไรใหม่ ๆ  
เกิดขึ้นบ้าง หรือเล็งเห็นว่าลูกค้าน่าจะได้รับความสะดวกมากข้ึนเมื่อใช้สินค้าหรือบริการของบริษัท 
รวมถึงเมื่อบริษัทมีการให้บริการอ่ืนเพ่ิมขึ้น หรือมีแพ็กเกจใหม่ ๆ ออกมาก็จะรีบนําเสนอให้กับลูกค้า
ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ซึ่งการหาลูกค้าเข้าองค์กรโดยการพัฒนาในส่วนของสินค้าหรือบริการให้มี
ความโดดเด่น ใหม่อยู่เสมอ ทําให้สามารถเพ่ิมลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เข้าบริษัทมากขึ้น  
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 “โอเอซิสจะคอยแจ้งข่าวคราวว่าตอนน้ี SAP มีอะไรใหม่ ๆ  
น่าสนใจบ้าง หรือว่ามีอะไรท่ีควรจะต้องรู้ เค้าก็จะคอยแจ้งตลอด” (ลูกค้าผู้
ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “ต้องคอย update ตลอดเวลาว่า SAP มีอะไรใหม่ ๆ  บ้าง 
เพราะเราจะได้ขายความใหม่ได้ เอาไปขายทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ว่า
ตอนน้ีมีอะไรใหม่ ๆ  เกิดข้ึนบ้าง เราก็เอาไปขายต่อ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแล
ลูกค้า 1, 2560) 

 “เห็นว่าถ้าเค้าใช้ตัวช่วย น่าจะสะดวกกับเค้ากว่า ก็นําเสนอ
ขายเช่น handheld ก็จะทําให้เค้าทํางานได้สะดวกมากขึ้นจากเดิม” (ตัวแทน
ขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
เมื่อนําระบบ CRM มาใช้ สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น เน่ืองจากลูกค้าจะได้ยิน

ช่ือเสียงของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มาก่อนแล้ว จากการได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิม 
เน่ืองจากบริษัทมีการรักษามาตรฐาน คุณภาพที่ดีในการให้บริการทั้งในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ
และความรู้ความสามารถของที่ปรึกษา (Consultant) 

 
 “ลูกค้าใหม่บางคน ก็คือลูกค้าเก่าที่ย้ายไปทํางานบริษัทใหม่ 

เค้าก็จะเรียกเราเข้าไปทําที่ใหม่ด้วยเลย เราก็ได้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องไปแข่งขันกับ
ใครอีก” (ผู้บริหาร, 2560) 

 
การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อนําระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ พบว่า

ลูกค้ามีความพอใจเพ่ิมมากขึ้น โดยดูได้จากการที่เมื่อลูกค้าต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการใด ลูกค้าจะ
นึกถึงบริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เพ่ือทําการซื้อสินค้าและบริการ และเป็นการซื้อสินค้าและ
บริการอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างสําหรับการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ไปแล้ว พบว่า
ลูกค้าที่ได้ซื้อให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ไปในปีแรก จะทําการซื้อให้บริการ
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ในปีถัดไปถึง 90% เน่ืองจากด้วยการให้บริการลูกค้าที่มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบ ติดต่อง่าย มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ดังน้ัน
ลูกค้าจึงเกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการต่อเน่ืองไปเรื่อย ๆ  หรือแม้แต่เมื่อมีการ
พัฒนาระบบแล้วในระยะหน่ึง ลูกค้าอาจจะสนใจในการที่จะซื้อ ระบบงาน (Module) เพ่ิมเติมไป
เร่ือย ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
 “ตอบคําถามได้ชัดเจน เข้าใจ เร็ว เป็นระบบ ใช้งานง่าย 

เลยซื้อต่อ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 
 “Consult ใจเย็น ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ ไม่มีบ่นเลย 

พอใจมากกับการให้บริการ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 
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 “ลูกค้าซื้อ MA ต่อโดยที่เราไม่ต้องโฆษณามาก เพราะเค้า
รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเราบริการเป็นยังไง” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 
2560) 

 “บางที Implement จบไปแล้ว ลูกค้าก็อยากซื้อ Module 
อ่ืน ๆ เพ่ิมต่ออีกโดยที่เค้าสนใจ เราก็เสนอว่ามีอะไรบ้าง แล้วเราก็ได้ทําต่อเน่ือง
ได้เลย” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 2, 2560) 

 
การรักษาลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจจาการให้บริการแล้ว ลูกค้าจึงอยาก

ที่จะได้รับบริการดังกล่าวอีก บริษัทจึงต้องทําการรักษาลูกค้าให้ใช้บริการต่อกับบริษัทให้นานท่ีสุด 
รวมถึงลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเราแล้ว ก็กลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและ
พนักงานในองค์กร ว่าจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้าง รวมถึงการเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ โดยเมื่อนําระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ พบว่าลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการ ก็ยังคงเป็น
ลูกค้าที่เคยใช้บริการกับบริษัทมาตลอด เช่น ลูกค้าที่เคยได้รับบริการพัฒนาระบบ SAP ต้ังแต่ปี 2010 
แต่ในปัจจุบันยังคงใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริการสนับสนุนหลังการพัฒนา
ระบบ SAP หรือบริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  ก็ยังคงเป็นลูกค้าที่ยังใช้บริการกับบริษัท โอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัดอย่างต่อเน่ือง ทําให้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ก็จะนึกถึงบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้าหรือที่ปรึกษา 
 

 “เป็นลูกค้าที่ ต่อเน่ืองยาวนานมาก ทําอะไรก็จะนึกถึง
โอเอซิสก่อน” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “อยู่กันมานาน เข้าขากันดี เข้าใจกันง่าย ไม่ต้องพูดอะไร
มาก น่าจะเป็นแบบน้ีไปเรื่อย ๆ” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 

 “บางที่อยู่กับเรานานมาก ๆ และอยู่กับเรามาตลอดไม่เคย
ใช้บริการที่อ่ืนเลย” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 
3.3. เพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิงานใหเ้ปน็ระบบมากขึน้ 
 การนําระบบลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานในทุกๆ ฝ่าย

ของบริษัทเป็นอย่างมาก รวมถึงการทํางานในทุกประเภทการบริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (Maintenance Support) 
ในส่วนจุดการติดต่อกับลูกค้าที่เป็นเว็บไซต์ คือ www.oasis.co.th  เน่ืองจากเป็นจุดศูนย์รวมของการ
ติดต่อระหว่างลูกค้ากับที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ ต้ังแต่ลูกค้าระบุปัญหาลงใน Ticket 
และที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบทําการรับปัญหา ตรวจสอบ แก้ไขและตอบปัญหาผ่านทาง
เว็บไซต์ และลูกค้าเข้าไปดูคําตอบที่ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบได้ตอบไว้ แล้วจึงจบ
กระบวนการของการให้บริการ จึงเห็นว่าเป็นการให้บริการที่เป็นระบบทั้งในส่วนของลูกค้าและในส่วน
ของการให้บริการของบริษัท ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานให้เป็นระบบ แบบแผนมากขึ้น ไม่เกิด
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การทํางานซ้ําซ้อนกันระหว่าง ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ และรู้สถานะของทิคเก็ตได้
ตลอดเวลา ทําให้เกิดความสะดวกในการทํางานของพนักงานของบริษัท 

 
 “Web ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานให้เป็นระบบ

มาก เพราะทุกอย่างจะเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น รู้ว่าต้องทําอะไรก่อนหลัง       
ไม่ทํางานซ้ําซ้อน” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “เป็นระบบที่ช่วยให้เรารู้ว่าเรากับลูกค้ายังมีอะไรที่ค้างกัน
อยู่หรือไม่ จะได้พิจารณาและแก้ไขทันตามที่ลูกค้าต้องการ” (ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 

 “ระบบ MA ช่วยให้เรารู้ขั้นตอนว่าตอนน้ี Ticket ใบน้ีถึง
ไหนยังไง มีใครดูแลแล้วหรือยัง เป็นระบบระเบียบดี” (ลูกค้าผู้ได้รับการ
ให้บริการ 1, 2560) 

 
3.4. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 

  ความรวดเร็วในการให้บริการ มีการเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก โดยวัดจากเดิมว่ากว่าที่
ลูกค้าจะได้รับคําตอบเมื่อมีคําถามที่ส่งมา อาจจะต้องใช้เวลาต้ังแต่การหาข้อมูลลูกค้าหรือรายละเอียด
ต่าง ๆ  เป็นเวลานานเน่ืองจากไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ หรือเก็บไว้เป็นระบบให้หา
ได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เมื่อมีการนําการบริหารลูกค้าสําพันธ์มาใช้ เมื่อเรามีข้อมูลทุกอย่างของลูกค้า
ครบถ้วนแล้ว จึงมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เช่น เมื่อ
ลูกค้ามีคําถาม หรือต้องการคําตอบเมื่อติดปัญหาในการทํางาน  ที่ปรึกษา ก็สามารถเรียกดูข้อมูลของ
ลูกค้าทั้งหมด ในเร่ืองของกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เก็บข้อมูลไว้ และสามารถนํามาประมวลผล 
วิเคราะห์ และตอบปัญหาได้อย่างทันที เน่ืองจากมีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ดังน้ัน ไม่ว่า
หน่วยงานใดของบริษัท ต้องการรายละเอียดลูกค้าในส่วนใด ก็สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ทันที เพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  

 
 “บางปัญหาตอบเร็วมากๆ แต่บางปัญหาก็ตอบช้า แต่ก็

เข้าใจได้ว่าน่าจะยากก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึง” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 
1, 2560) 

 “เก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ มีประโยชน์มากจิงๆ ช่วยในการ
ตอบคําถามได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะมี data ครบ” (ที่ปรึกษาสนับสนุนหลัง
การพัฒนาระบบ 1, 2560) 

 “หาทุกอย่างได้ที่เซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ต้องคอย update data 
ด้วย เพราะว่าข้อมูลถ้าล่าสุดก็จะตอบปัญหาลูกค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว”       
(ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 2, 2560) 
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3.5. การลดตน้ทุนในด้านการขายและการจัดการ 
  ลดต้นทุนในด้านการหาลูกค้าใหม่ได้มาก เน่ืองจากเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้าเดิม ทําให้ลูกค้าเดิมเกิดความพอใจในการได้รับบริการเป็นอย่างมาก ลูกค้าเดิมจึงได้แนะนํา
ให้กับลูกค้าใหม่ได้ทราบ ถึงการให้บริการท่ีเคยได้รับจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยในปีที่
ผ่านมา มีลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนําจากลูกค้าเก่ามากถึง 80% จะเห็นได้ว่าสามารถลดต้นทุนใน
การหาลูกค้าใหม่ได้ เน่ืองจากไม่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาลูกค้าใหม่ ไม่ต้องมีกระบวนการแข่งขัน 
แต่ได้ลูกค้าจากการแนะนําลูกค้า และนอกจากการได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนําโดยลูกค้าเดิมแล้ว 
ลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่เมื่อหมดสัญญา หรือครบกําหนดการให้บริการ ก็ได้รับความประทับใจในการ
ให้บริการ จึงเลือกใช้บริการต่อ ดังน้ันจึงลดต้นทุนในการดึงลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกด้วย และเมื่อ
ต้นทุนลดลด จึงสามารถลดราคาให้กับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอยากใช้บริการอีก 
 

 “ย่ิงเราลดการแข่งขันได้มากเท่าไร ต้นทุนเราก็ย่ิงลดลง 
เพราะการแข่งขันก็สร้างต้นทุน” (ผู้บริหาร, 2560) 

 “เราได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนําของลูกค้าเก่าหลายเจ้า
นะ” (ตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า 1, 2560) 

 “ก็เคยร่วมงานกันมา โอเอซิสโอเคนะ ก็เลยแนะนําเพ่ือนไป 
ด้วย บอกตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้า ให้ไปคุยดู ก็เห็นว่าได้ทําร่วมกันนะ” 
(ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 1, 2560) 

 “เพ่ือนพ่ีเคยทํากับโอเอซิส เค้าบอกให้ลองเรียกมาคุยดู 
แล้วลองหามาหลายที่ด้วย แต่พอมาคุยกับโอเอซิสแล้วก็โอเคนะ ก็เลยใช้บริการ
เลยไม่ต้องเรียกเจ้าอ่ืนมาอีก” (ลูกค้าผู้ได้รับการให้บริการ 2, 2560) 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษารูปแบบและ
ลักษณะการดําเนินงาน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 
โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด นับเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่มีการให้บริการที่ครอบคลุม 
ครบวงจร มีคุณภาพและคงอยู่มานานกว่า 20 ปี 
 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทํางานและการให้บริการต่าง ๆ  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วย ผู้บริหาร (Managing Director) ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบ SAP (Consultant) ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว (MA Support Consultant) ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า 
(Sales) ลูกค้า (Customer) ผู้เคยได้รับบริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยการสัมภาษณ์
ข้อมูลในคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ตอนท่ี 2 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  

ตอนท่ี 3 ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

1.1. ประวัติความเป็นมาและการก่อต้ังบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
  เร่ิมเปิดบริการคร้ังแรกต้ังแต่ปี 2539 โดยคุณฤกษ์สัณห์ สุทัศนานนท์ ซึ่งในขณะนั้น 
ดูแลโครงการให้บริษัท SAP Thailand และเห็นว่า การจะใช้ระบบ SAP จําเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการ
วางระบบ และมีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาที่ค่อนข้างสูงเน่ืองจากในขณะน้ันต้องใช้ที่ปรึกษาที่มา
จากต่างประเทศเท่าน้ัน โดยค่าที่ปรึกษามีมูลค่าประมาณ 7 เท่าของราคาระบบ SAP จึงได้มองเห็น
แนวทางว่าคนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ SAP จึงได้เริ่มก่อต้ังจาก         
ที่ปรึกษาคนไทยไม่กี่คน 

ที่มาของช่ือบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ความหมายมาจากทะเลทราย          
คือค่าใช้จ่ายในการวางระบบที่สูง และโอเอซิส คือแหล่งนํ้าที่อยู่ในทะเลทราย โดยต้องการแสดงให้
เห็นว่า คนไทยมีความสามารถในการนําระบบ SAP มาใช้ และลูกค้าได้มีโอกาสใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็น
ระบบช้ันนําของโลกในราคาที่สมเหตุสมผล 

1.2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ คือนําซอฟ์แวร์ที่ดีที่สุดของโลก (SAP) มาใช้งานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าคนไทย เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้กับบริษัทคนไทย  
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พันธกิจ คือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เน้นเร่ืองคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษา โดยมี
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ต้ังสูงสุด เพ่ือดึงศักยภาพของ Software มาเพ่ือประโยชน์สูงสุด 

1.3. ประเภทการให้บริการ 
 ผลการศึกษาพบว่าประเภทการให้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) การให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Implement Service) เป็นการให้บริการ
ครบวงจร ต้ังแต่การวางระบบ จนสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ SAP ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (Maintenance Service) 
เป็นการให้บริการตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิด หลังจากมีการพัฒนาระบบแล้ว 3) การให้บริการ
ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ (Consulting Service) เช่น การให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP 
หรือการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ  เช่น เมื่อต้องการจัดทําโปรแกรมพิเศษ หรือการให้คําปรึกษาในส่วน
การพัฒนาระบบ 

1.4. ขั้นตอนการให้บริการ 
 ผลการศึกษาพบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีขั้นตอนการให้บริการโดย
แบ่งเป็น 3 ช่วงการให้บริการ คือ ช่วงที่ 1 การหาลูกค้า เป็นช่วงการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วงที่ 2 
การให้บริการ เป็นช่วงที่เกิดข้ึนหลังจากการหาลูกค้าได้แล้ว ช่วงที่ 3 การสนับสนุนหลังการขาย เป็น
ช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากขายสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1.4.1 การให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Implement Service)  เป็นการ
ให้บริการหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่ต้องการนําระบบ SAP เข้าไปใช้ในองค์กร โดยมีระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และจํานวนของระบบย่อย (Module) ที่จะนํามาใช้ในองค์กร โดยการพัฒนา
ระบบ SAP น้ันจะมีคําเรียกว่าเป็นโปรเจค (Project) โดยระยะเวลาที่ใช้ในการวางระบบแต่ละโปรเจค
จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณโปรเจคละ 7 เดือน และแต่ละโปรเจคจะประกอบไปด้วยที่ปรึกษา 
(Consultant) มีจํานวนต้ังแต่ 8 คนข้ึนไป แบ่งข้ันตอนการให้บริการเป็น 5 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ (Project Preparation) เป็นช่วงของการเตรียม
ความพร้อมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการ 
 ระยะที่  2 การออกแบบกระบวนการทางธุร กิจและระบบงาน  (Business 
Blueprint) เป็นช่วงระยะเวลาในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการ
และรองรับการขยายตัวในระดับหน่ึงของบริษัท  
 ระยะที่ 3 การจัดทําระบบ (Realization) เป็นการสร้างระบบตามความต้องการ
ทางธุรกิจที่กําหนดไว้ในแบบกระบวนงานทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้  
 ระยะที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ระบบ (Final Preparation) เป็นช่วงเวลา
สําหรับเตรียมการนําระบบ SAP มาใช้งานจริง  
 ระยะที่ 5 การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน (Go live and Support)  เป็นการ
เร่ิมต้นใช้ระบบ SAP จริง ผู้ใช้งานจะเร่ิมใช้ระบบจริง บันทึกข้อมูลจริง   

1.4.2 การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP MA Service 
(Maintenance Service) เป็นการให้บริการลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เมื่อนํา
ระบบ SAP มาใช้แล้ว เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ทางบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการ
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ให้บริการท่ีเรียกว่าเป็น MA (Maintenance Service) เพ่ือให้ลูกค้าแจ้งคําถาม หรือปัญหาต่าง ๆ      
ที่เข้ามาและบริษัทจะได้แก้ปัญหาให้ โดยกลุ่มที่ปรึกษาที่ทําหน้าที่ในส่วนการให้บริการูแลหลังการ
พัฒนาระบบ SAP แล้วน้ัน จะเรียกว่า “MA Team” โดยจะประกอบด้วยที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการ
พัฒนาระบบ (MA Support Consultant)  แบ่งข้ันตอนการให้บริการเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 การแจ้งปัญหา  เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาที่ต้องการได้รับคําตอบในการแก้ไข 
บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จะมีวิธีการให้ลูกค้าแจ้งปัญหาทางเว็บไซต์ เรียกว่า Service 
Request via Web-base Application  
 ระยะที่ 2 การตอบปัญหา เมื่อที่ปรึกษาได้รับทราบปัญหาจากทิคเก็ต (Ticket) ใน
ฐานข้อมูลเว็บแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องทําการตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์ และแก้ไข  
 ระยะที่ 3 การสรุปปัญหา  ในทุกสิ้นเดือนที่ปรึกษาจะต้องทําการสรุปรายละเอียด
ทั้งหมดที่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นรายละเอียดโดยจัดทําเป็นเอกสารรายงานส่งให้กับลูกค้า  

1.4.3 การให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  (Consulting Service) คือการ
ให้บริการที่ปรึกษาในลักษณะที่ทําตามความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง แบ่งข้ันตอนการให้บริการเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดงานที่ได้รับ เมื่อได้รับรายละเอียดจากลูกค้าถึงความ
ต้องการที่จะวิเคราะห์รายละเอียดเบ้ืองต้นว่าเป็นงานเก่ียวกับเร่ืองใด ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่ง
ใด สามารถทําได้หรือไม่อย่างไร  
 ระยะที่ 2 ดําเนินการตามความต้องการลูกค้า เข้าไปดําเนินการตามความต้องการ
ของลูกค้าจนจบตามความต้องการของลูกค้า 

1.5. การบริหารจัดการบุคลากรผูใ้ห้บริการ 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านบุคคลพบว่าจํานวนพนักงานทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 
ผู้บริหาร (Managing Director) 1 คน ที่ปรึกษาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Consultant) จํานวน 
45 คน ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ (MA Support Consultant) จํานวน 8 คน ตัวแทน
การขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales) จํานวน 4 คน และพนักงานฝ่ายธุรการ (Administrator) จํานวน 3 
คน โดยท่ีปรึกษาในบริษัททั้งหมด เป็นที่ปรึกษาที่ทํางานเต็มเวลา โดยไม่มีการจ้างบุคคลากรจาก
ภายนอกมาทํางานเป็นช่วง (Freelance) ปัจจุบันเป้าหมายคือมีที่ปรึกษาเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสิ้น 100 คน 
โดยใช้วิธี การหางานผ่านระบบออนไลน์ มีการประกาศลงในเว็บไซต์หางานต่าง ๆ  การวางตัวที่
ปรึกษาเพ่ือเข้าทํางานในแต่ละโปรเจคข้ึนอยู่กับว่าในช่วงเวลาน้ัน มีที่ปรึกษาคนใดบ้าง ที่ไม่ติดอยู่อีก
โปรเจคอ่ืน และที่ปรึกษามีความสามารถและเหมาะสมในโปรเจคน้ันหรือไม่ 
 
ตอนท่ี 2 การบริหารลูกคา้สมัพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  

2.1 การจัดการฐานข้อมูลลูกคา้  
2.1.1 สร้างฐานข้อมูลลูกคา้ 

 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นไฟล์งาน 
โดยจะเก็บข้อมูลแยกตามช่ือบริษัท โดยเก็บข้อมูลมาจาก รายการให้บริการ  เป็นรายละเอียดว่าลูกค้า
ได้รับบริการจากบริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริการประเภทใดบ้าง เพ่ือเก็บประวัติไว้สําหรับ
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การเสนอขายสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ การติดต่อลูกค้า มีการเก็บข้อมูลการติดต่อ โดยตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า 
(Sales) จะติดตามลูกค้าเป็นระยะ เพ่ือให้ช่องทางการติดต่อไม่ขาดหาย ข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับตัวลูกค้า เช่น ประเภทธุรกิจของลูกค้า, บริษัทในเครือ, จํานวนพนักงาน, ผลประกอบการ
,เว็บไซต์ ลูกค้า การตอบสนองของลูกค้า เป็นรายละเอียดว่าเคยติดต่อลูกค้าไปแล้วและได้รับผล
อย่างไรบ้าง รวมถึงการสอบถามการให้บริการ  

2.1.2 การวิเคราะหข์้อมูลลูกค้า  
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากตัวแทนการขายและ
ผู้ดูแลลูกค้า จะวิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละราย เพ่ือที่จะเสนอขายสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับแต่ละ
ลูกค้าจากโอกาสที่จะทํากําไรในลูกค้าแต่ละราย โดยวิเคราะห์จากโอกาสที่ลูกค้าซื้อสินค้าอย่างหน่ึง
แล้วซื้อสินค้าอย่างอ่ืน ๆ ด้วย (Cross Selling) หรือ โอกาสที่ลูกค้าเพ่ิมขนาดของการซื้อ (Up 
Selling) หรือการต่อยอดด้วยวิธีต่าง ๆ  

2.2 การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2.1 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้า มีการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท เป็นระบบของการเก็บข้อมูลออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ภายใน โดยใน
แต่ละแฟ้มข้อมูลจะเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้ ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการ แยกเป็นเร่ือง 
เป็นแฟ้มข้อมูลย่อย เพ่ือให้ง่ายกับการหาข้อมูลต่าง ๆ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือนําไปวิเคราะห์
รายละเอียด 

2.2.2 สร้างจุดการติดต่อกับลูกค้า 
 การสร้างจุดการติดต่อกับลูกค้า บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีเว็บไซต์ 
คือ www.oasis.co.th เป็นเว็บไซต์ของบริษัทที่จะแสดงรายละเอียดของบริษัท เป็นส่วนที่ให้ลูกค้า 
หรือบุคคลภายนอกที่สนในใจบริษัท และส่วนของการแจ้งปัญหาสําหรับลูกค้าที่ได้ซื้อบริการสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ SAP การติดต่อลูกค้าในส่วนอ่ืนนอกจากเว็บไซต์ คือการติดต่อตรงจากตัวแทน
การขายและผู้ดูแลลูกค้า และที่ปรึกษาที่ได้ให้บริการลูกค้า โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ หรือจดหมาย
อิเลคทรอนิค  

2.2.3 กระจายข้อมูลลูกค้าผ่านทุกช่องทางการติดต่อ 
 ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้าและที่ปรึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ลูกค้าได้ผ่านออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ดังน้ันตัวแทนขายและผู้ดูแลลูกค้าและที่ปรึกษา สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ตอบสนองการให้บริการของลูกค้าได้ 

2.3 การสรา้งความสัมพันธ์กับลกูค้า 
2.3.1 การบริการลูกค้า 

 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการให้บริการลูกค้าในเชิงรับ คือการ
แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สําหรับการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP การให้บริการที่ปรึกษา
ด้านต่าง ๆ ส่วนการให้บริการลูกค้าในเชิงรุก คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อนเกิดปัญหา 
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จะเป็นการให้บริการในส่วนการพัฒนาระบบ SAP บริษัทมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีให้กับลูกค้าเพ่ือ
การเช่ือมโยงลูกค้าเข้ากับบริษัท ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกในการทําธุรกรรมต่าง ๆ จากการศึกษา
ข้อมูลพบว่าปัจจุบันบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ให้ลูกค้าได้ติดต่อกับ
บริษัทได้ง่ายและสะดวกข้ึน น้ันคือเว็บไซต์ www.oasis.co.th/MAService  

2.3.2 โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสร้างความภักดี 
 ปัจจุบันบริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดยังไม่มีนโยบายในเรื่องการสะสม
คะแนนหรือเป็นสมาชิกกรณีซื้อสินค้าหรือบริการซ้ํา ๆ มีในรูปแบบเป็นลูกค้าเดิมที่เคยได้ซื้อสินค้า
หรือบริการไปแล้วและใช้บริการอย่างต่อเน่ือง จะมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า หรือสิทธิพิเศษในราคาที่
พิเศษ ส่วนในเร่ืองความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดน้ัน พบว่าลูกค้าจะเลือกใช้
บริษัทต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีระบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ และมีที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบที่คอยให้บริการตลอดช่วงเวลาทํางานหรือเวลาที่
มีปัญหา รวมถึงการให้บริการที่เป็นมิตร  

2.3.3 โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม 
 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มลูกค้ากับบริษัท หรือ
ระหว่างกลุ่มลูกค้ากันเอง ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยึดเหน่ียวลูกค้าไว้ในระยะยาว จาก
การศึกษาข้อมูลด้านโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคมพบว่าได้จัดให้มีกิจกรรมระหว่างลูกค้า
กับบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยจัดเป็นกิจกรรมสัมนา ซึ่งแบ่งเป็นสัมนาเป็น 2 ประเภท โดย
ประเภทแรกเป็นการเข้าร่วมกับบริษัท SAP Thailand ซึ่งได้จัดงาน SAP Summit เป็นประจําทุกปี 
โดยเป็นการรวบรวมบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP จากท่ัวประเทศ มารวมกันในงานน้ี เพ่ือให้
ลูกค้าที่เคยใช้ หรือกําลังต้องการจะใช้ระบบ SAP ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับระบบ SAP 
รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบงานใหม่ ๆ เมื่อใช้ระบบ SAP รวมท้ังเป็นการแนะนําบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด ให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นไปอีก ส่วนงานสัมนาประเภทท่ีสอง คืองานสัมนาที่จัดขึ้น
โดยบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดเอง เพ่ือเป็นการพบปะระหว่างลูกค้าเดิมที่เคยได้รับบริการจาก
บริษัทมาแล้ว และลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับบริการ แต่บริษัทได้เชิญลูกค้ากลุ่มใหม่เพ่ือเข้าร่วมสัมนา
เพ่ือให้ได้รู้จักกับบริษัทมากขึ้น รวมถึงได้นําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา และ
การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของบริษัท ให้กับลูกค้าได้เห็น พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ หาก
ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวบริษัท 

2.4 การเก็บรักษาลูกค้า  
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีมีกิจกรรมการรักษาลูกค้า 

2.4.1 ประเมินผลการบริหารความสัมพันธล์ูกค้า 
 ปัจจุบันยังไม่มีการประเมินผลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็น
ระบบแบบแผน แต่จะใช้วิธีสอบถามกับลูกค้า ถึงคุณภาพการให้บริการว่าเป็นอย่างไร เพ่ือนําข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของพนักงานเพ่ือให้
พนักงานให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากการให้ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
การให้บริการแล้ว บริษัทยังให้ความรู้กับลูกค้าด้วยนอกเหนือจากการให้บริการเพียงอย่างเดียว  
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2.4.2 ขยายและรักษาการเตบิโตของความสัมพนัธ ์
 ลูกค้ามีความคุ้นเคย และเช่ือถือในบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยวัด
จากลูกค้าเดิมมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือบริการใหม่อย่างต่อเน่ือง และเมื่อลูกค้ามีการใช้บริการได้
ประสบความสําเร็จและได้รับการประทับใจจากการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้าก็จะแนะนํากับลูกค้า
ใหม่แบบปากต่อปาก ถึงการได้รับบริการที่ดี ก็จะทําได้เกิดการขยายตัวไปยังลูกค้าใหม่ และยัง
สามารถรักษาการเติบโตความสัมพันธ์ของลูกค้าเดิมได้ด้วย การขยายตัวในด้านความสัมพันธ์ของ
ลูกค้า พบว่าจะมีความชัดเจนในส่วน บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP อย่างเห็นได้ชัด 
เน่ืองจากพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP มีเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี โดย
ลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการน้ันแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมากจากลูกค้าที่บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
ได้พัฒนาระบบ SAP ให้ อีกส่วนมาจากที่บริษัท ไม่ได้ทําการพัฒนาระบบ SAP ให้ ทําให้ลูกค้าที่ถึงแม้
จะไม่ได้พัฒนาระบบ SAP กับบริษัท ก็สามารถมาใช้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด       
ได้ หรือการที่ลูกค้าเคยใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาอ่ืน แต่ในปีถัดมาได้มาใช้บริการของบริษัท  

2.5 กลยุทธ์ในการบริหารลูกคา้สมัพันธบ์ริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2.5.1 ปลูกจิตสาํนึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานทุกคน 

 การปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานของบริษัท โอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด ถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เน่ืองจากบริษัทประกอบ
ธุรกิจเป็นประเภทผู้ให้บริการ ดังน้ันสิ่งสําคัญที่สุดของการให้บริการคือความพอใจสูงสุดของลูกค้า และ
สิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพอใจได้น่ันคือการมีผู้ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยการปลูกจิตสํานึกของพนักงานน้ันจะมีการจัดสัมมนาภายใน
องค์กรโดยนําวิทยากรจากภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการปลูกฝังการให้บริการ โดยที่เน้น
ในส่วนของการทํางานเป็นทีม นอกจากให้ความสําคัญเร่ืองการให้บริการแล้ว ยังรวมถึงจัดให้มีการ
ฝึกอบรมในเรื่องความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของงาน และความรู้ในด้านอ่ืนนอกเหนือจากด้านการ
ทํางาน เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะมากขึ้น บริษัทได้มีการ
ต้ังเป้าหมายสําหรับพนักงานทุกคนรวมไปถึงการประเมินพนักงานในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์หรือการ
ให้คะแนนจํานวน 30% เป็นคะแนนที่มาจากผลตอบรับจากลูกค้าที่มีต่อพนักงาน จึงเป็นการกระตุ้น
การทํางานของพนักงานว่าให้เห็นความสําคัญกับลูกค้าเพ่ือทําให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด 

2.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ อย่างละเอียด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ โดยบริษัทจะให้พนักงานทําการเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าให้เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  

2.5.3 วางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ 
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าตามขั้นตอนของการให้บริการ 3 ช่วง ช่วงที่ 1 การหาลูกค้า จะมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่ก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า เป็นการวางแผนต้ังแต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพ่ือเตรียม   
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ความพร้อมในการให้บริการ ช่วงที่ 2 การให้บริการ โดยท่ีปรึกษา จะต้องดําเนินการวางแผนการ
ให้บริการเพ่ือเตรียมตัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ช่วงที่ 3 การสนับสนุนหลัง
การขาย โดยที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ จัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานเดือนถัดไป โดยเป็นการนําข้อมูลจากลูกค้าที่ได้ให้บริการไปมาวิเคราะห์ และวางแผน
เพ่ือที่จะเตรียมรับมือกับการให้บริการในเดือนถัดไป นอกเหนือจากการวางแผนการทํางานในช่วงการ
ให้บริการแล้ว ในทุกเดือนจะมีการประชุมพนักงานของบริษัททั้งหมด เป็นการประชุมเพ่ือรับทราบถึง
การทํางานปัจจุบันของแต่ละโปรเจค ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและนําเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงพูดคุยถึง
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและวิธีการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานที่ผ่านมา พนักงานสามารถนําผลที่ได้จากการประชุม วางแผนต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้รับทราบ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกด้านตามท่ีลูกค้าต้องการ 

2.5.4 ประเมินผลและปรับปรุงตลอดเวลาและดําเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ตรวจสอบเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมยึดพ้ืนที่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ยาวนานถาวร โดยนอกจากจะมีการประชุมเพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาในทุกเดือนแล้ว 
หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีการประชุมกันในทันทีหรือเร็วที่สุด
เพ่ือปรึกษาหาหรือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และทุกครั้งที่หาทางแก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว 
จะทําการเก็บรวบรวมปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา เก็บเป็นรายละเอียดทั้งหมดไว้เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงเป็นข้อมูลสําหรับการป้องกันปัญหาที่จะเกิดซ้ําอีกด้วย 
โดยการประเมินผลการให้บริการของบริษัท จะมีต้ังแต่ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้าทําการ
สอบถามลูกค้าถึงคุณภาพในการให้บริการของที่ปรึกษา ในทุกช่วงการให้บริการ ว่ามีการให้บริการ
เป็นอย่างไร หรือหากมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการ จะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที          
การดําเนินการในส่วนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์น้ัน บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้ดําเนินการมา
อย่างต่อเน่ือง และดําเนินการเป็นการทํางานปกติ พร้อมทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ใช้งานง่ายมาโดยตลอด 
 
ตอนท่ี 3 ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 ผู้วิจัยได้นําประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มาประยุกต์ใช้เป็นทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อองค์กร โดยพบว่าเมื่อนําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ใน
องค์กร พบกับความสําเร็จในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

3.1 เพิ่มรายได้จากการขาย 
เมื่อมีการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาใช้ในองค์กร เพ่ือทําให้ลูกค้า

เกิดความภักดีการใช้สินค้าหรือบริการ พบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนมากใน
ทุกๆปีอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ซึ่งรายได้ที่เพ่ิมข้ึนมาจากการที่ลูกค้าเชื่อมั่นในการให้บริการ รับรู้ได้
ถึงการให้บริการที่เป็นกันเอง เต็มใจ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยเป็น
ผลมาจากการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเมื่อ
ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี ลูกค้าเดิมจึงบอกต่อโดยแนะนําการให้บริการไปยังลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ลด
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ต้นทุนสําหรับการการหาลูกค้ารายใหม่ ทั้งในส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย และต้นทุนแรงงานสําหรับการขาย
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ  อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการกับบริษัทด้วย   

3.2 การบริหารวงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าดีขึน้ 
วงจรการทําธุรกิจกับลูกค้า ประกอบไปด้วย การหาลูกค้าเข้าองค์กร ทั้งที่เป็นลูกค้า

เก่าและลูกค้าใหม่ โดยการสร้างความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการใหม่ และเสนอความความ
สะดวกสบายให้กับลูกค้า เมื่อนําระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น 
เน่ืองจากลูกค้าจะได้ยินช่ือเสียงของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มาก่อนแล้ว จากการได้รับการ
แนะนําจากลูกค้าเดิม การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้ามีความพอใจเพ่ิมมากขึ้น โดยดูได้จาก
เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการใด ลูกค้าจะนึกถึงบริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เพ่ือทําการ
ซื้อสินค้าและบริการ และเป็นการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างสําหรับการให้บริการ
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP พบว่าลูกค้าที่ได้ซื้อบริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP 
ไปในปีแรก จะทําการซื้อบริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ในปีถัดไปถึง 90% หรือแม้แต่
เมื่อมีการพัฒนาระบบแล้วในระยะหน่ึง ลูกค้าอาจจะสนใจในการที่จะซื้อ ระบบงานเพ่ิมเติมไปเร่ือยๆ 
การรักษาลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจจาการให้บริการแล้ว ลูกค้าจึงอยากท่ีจะได้รับบริการ
ดังกล่าวอีก บริษัทจึงต้องทําการรักษาลูกค้าให้ใช้บริการต่อกับบริษัทให้นานท่ีสุด รวมถึงลูกค้าที่ไม่ได้
ใช้บริการเราแล้ว ก็กลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและพนักงานในองค์กร ว่า
จะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนใดบ้าง รวมถึงการเสนอสินค้าและบริการใหม่ โดยเมื่อนํา
ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ พบว่าลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการ ก็ยังคงเป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการกับ
บริษัทมาตลอด เช่น ลูกค้าที่เคยได้รับบริการพัฒนาระบบ SAP ต้ังแต่ปี 2010 แต่ในปัจจุบันยังคงใช้
บริการในด้านต่าง ๆ  ของบริษัทอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP 
หรือ การให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ    

3.3 เพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิงานใหเ้ปน็ระบบมากขึน้ 
การนําระบบลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานในทุก ๆ ฝ่าย

ของบริษัทเป็นอย่างมาก รวมถึงการทํางานในทุกประเภทการบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้บริการ
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ในส่วนจุดการติดต่อกับลูกค้าที่เป็นเว็บไซต์ คือ 
www.oasis.co.th เน่ืองจากเป็นจุดศูนย์รวมของการติดต่อระหว่างลูกค้ากับทีมที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ ต้ังแต่ลูกค้าระบุปัญหาลงในทิคเก็ต และที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ 
รับปัญหา ตรวจสอบ แก้ไขและตอบปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ และลูกค้าเข้าไปดูคําตอบที่ที่ปรึกษา
สนับสนุนหลังการพัฒนาระบบได้ตอบไว้ แล้วจึงจบกระบวนการของการให้บริการ จึงเห็นว่าเป็นการ
ให้บริการท่ีเป็นระบบทั้งในส่วนของลูกค้าและในส่วนของการให้บริการของบริษัท ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการทํางานให้เป็นระบบ แบบแผนมากขึ้น ไม่เกิดการทํางานซ้ําซ้อนกันระหว่างที่ปรึกษาสนับสนุน
หลังการพัฒนาระบบ 

3.4 เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ มีการเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก โดยวัดจากเดิมว่ากว่าที่

ลูกค้าจะได้รับคําตอบเมื่อมีคําถามที่ส่งมา อาจจะต้องใช้เวลาต้ังแต่การหาข้อมูลลูกค้าหรือรายละเอียด
ต่าง ๆ เป็นเวลานานเน่ืองจากไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ หรือเก็บไว้เป็นระบบเพ่ือ
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ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เมื่อมีการนําการบริหารลูกค้าสําพันธ์มาใช้ เมื่อมีข้อมูลทุกอย่างของลูกค้า
ครบถ้วนแล้ว จึงมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เน่ืองจากมี
การเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ดังน้ัน ไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัท ต้องการรายละเอียดลูกค้าใน
ส่วนใด ก็สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ทันที เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  

3.5 การลดตน้ทุนในด้านการขายและการจัดการ 
ลดต้นทุนในด้านการหาลูกค้าใหม่ได้มาก เน่ืองจากเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับลูกค้าเดิม ทําให้ลูกค้าเดิมเกิดความพอใจในการได้รับบริการเป็นอย่างมาก ลูกค้าเดิมจึงได้แนะนํา
ให้กับลูกค้าใหม่ได้ทราบ ถึงการให้บริการท่ีเคยได้รับจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด โดยในปีที่
ผ่านมา มีลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนําจากลูกค้าเก่ามากถึง 80% จะเห็นได้ว่าสามารถลดต้นทุนใน
การหาลูกค้าใหม่ได้ เน่ืองจากไม่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาลูกค้าใหม่ ไม่ต้องมีกระบวนการแข่งขัน 
แต่ได้ลูกค้าจากการแนะนําลูกค้า ลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่เมื่อหมดสัญญา หรือครบกําหนดการ
ให้บริการ เลือกใช้บริการต่อ ดังน้ันจึงลดต้นทุนในการดึงลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกด้วย และเมื่อ
ต้นทุนลดลด จึงสามารถลดราคาให้กับลูกค้าได้ ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอยากใช้บริการอีก 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1  รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 เริ่มเปิดบริการคร้ังแรกต้ังแต่ปี 2539 โดยคุณฤกษ์สัณห์ สุทัศนานนท์ ปัจจุบันเปิดให้บริการ
มากว่า 35 ปี โดยมีแนวทางว่าคนไทยมีความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ SAP ได้ ที่มา
ของช่ือบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มาจากทะเลทรายคือค่าใช้จ่ายในการวางระบบท่ีสูง และ
โอเอซิส คือแหล่งนํ้าที่อยู่ในทะเลทราย โดยต้องการแสดงให้เห็นว่า คนไทยมีความสามารถในการนํา
ระบบ SAP มาใช้ ซึ่งเป็นระบบช้ันนําของโลกในราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีวิสัยทัศน์คือนําซอฟ์ทแวร์ที่ดี
ที่สุดของโลก (SAP) มาใช้งานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าคนไทย เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้กับบริษัท
คนไทยและพันธกิจ คือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เน้นเร่ืองคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษา โดยมีประโยชน์
ของลูกค้าเป็นที่ต้ังสูงสุด เพ่ือดึงศักยภาพของซอฟท์แวร์มาเพ่ือประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง เป็นบริษัทที่ปรึกษาคนไทยที่เร่ิมต้นเน้นการให้บริการเพ่ือลูกค้าคนไทยให้ได้
ใช้งานระบบ SAP ในราคาที่สมเหตุสมผล และมุ่งเน้นที่คุณภาพบุคคลากร จึงทําให้บริษัทยังคงอยู่ใน
ตลาดวงการที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP มายาวนาน หากเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ ในตลาด  โดยมี
ประเภทการให้บริการ 3 ประเภท 1) การให้บริการพัฒนาระบบ SAP (Implement Service) เป็นการ
ให้บริการครบวงจร ต้ังแต่การวางระบบ จนสิ้นสุดกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ 
SAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP (Maintenance 
Service) เป็นการให้บริการตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิด หลังจากมีการพัฒนาระบบแล้ว 3) การ
ให้บริการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ  (Consulting Service) เช่น การให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ระบบ SAP หรือการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ  เช่น เมื่อต้องการจัดทําโปรแกรมพิเศษ หรือการให้
คําปรึกษาในส่วนการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการให้บริการของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด มีประเภทการให้บริการที่ครอบคลุมต่อความต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี โดยหากต้องการใช้งานใน
ระบบ SAP ลูกค้าสามารถใช้บริการท่ีบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด จะได้รับการให้บริการท่ีครบ
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วงจรต้ังแต่ต้นจนจบและสามารถนําระบบ SAP ไปใช้ได้อย่างประสบความสําเร็จ โดยมีขั้นตอนการ
ให้บริการแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การหาลูกค้า เป็นช่วงการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า อยู่ในช่วงของ
การแข่งขันเพ่ือให้ได้ลูกค้ามา ช่วงที่ 2 การให้บริการ เป็นช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากการหาลูกค้าได้แล้ว ช่วง
ที่ 3 การสนับสนุนหลังการขาย เป็นช่วงที่เกิดขึ้นหลังจากขายสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว โดยมีการ
ให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1.1. การให้บริการพัฒนาระบบ SAP เป็นการให้บริการหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ     
ที่ต้องการนําระบบ SAP เข้าไปใช้ในองค์กร โดยมีระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ และจํานวนของ
ระบบย่อย (Module) ที่จะนํามาใช้ในองค์กร โดยการพัฒนาระบบ SAP น้ันจะมีคําเรียกว่าเป็นโปร
เจค (Project) โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการวางระบบแต่ละโปรเจคจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณโปรเจคละ 7 
เดือน และแต่ละโปรเจคจะประกอบไปด้วยที่ปรึกษา (Consultant) มีจํานวนต้ังแต่ 8 คนข้ึนไป แบ่ง
ขั้นตอนการให้บริการเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ เป็นช่วงของการเตรียมความ
พร้อมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการ ระยะที่ 2 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและ
ระบบงาน เป็นช่วงระยะเวลาในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการและ
รองรับการขยายตัวในระดับหน่ึงของบริษัท ระยะที่ 3 การจัดทําระบบ เป็นการสร้างระบบตามความ
ต้องการทางธุรกิจที่กําหนดไว้ในแบบกระบวนงานทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้ ระยะที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมก่อนใช้ระบบ เป็นช่วงเวลาสําหรับเตรียมการนําระบบ SAP มาใช้งานจริง ระยะที่ 5      
การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน เป็นการเริ่มต้นใช้ระบบ SAP จริง ผู้ใช้งานจะเริ่มใช้ระบบ บันทึก
ข้อมูลจริง สอดคล้องกับใน www.service.sap.com ถึงกระบวนการท่ีทางระบบ SAP กําหนดให้เป็น
มาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม (Best Practice) น่ันหมายความว่าบริษัท
โอเอซิสคอนซัลต้ิงจํากัด ดําเนินการขั้นตอนตามท่ีระบบ SAP กําหนดไว้ตามมาตรฐาน 

1.2. การให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP เป็นการให้บริการลูกค้าที่เป็น
หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เมื่อนําระบบ SAP มาใช้แล้ว เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง 
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการให้บริการท่ีเรียกว่าเป็น MA (Maintenance Service) เพ่ือให้
ลูกค้าแจ้งคําถาม หรือปัญหาต่าง ๆ  ที่ เข้ามาและบริษัท แบ่งขั้นตอนการให้บริการเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การแจ้งปัญหา  เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาที่ต้องการได้รับคําตอบในการแก้ไข บริษัทโอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด จะมีวิธีการให้ลูกค้าแจ้งปัญหาทางเว็บไซต์ เรียกว่า Service Request via Web-base 
Application ระยะที่ 2 การตอบปัญหา เมื่อที่ปรึกษาได้รับทราบปัญหาจาก Ticket ในฐานข้อมูลเว็บ 
แล้ว ที่ปรึกษาจะต้องทําการตรวจสอบปัญหา วิเคราะห์ และแก้ไข ระยะที่ 3 การสรุปปัญหา ในทุก
สิ้นเดือนที่ปรึกษาจะต้องทําการสรุปรายละเอียดทั้งหมดที่ได้ให้บริการลูกค้า เป็นรายละเอียดโดย
จัดทําเป็นเอกสารรายงานส่งให้กับลูกค้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้มี
กระบวนการการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAPเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็น
ระบบเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือจากทางเว็บไซต์ สอดคล้องกับ ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร (2556) ได้
ดําเนินการวิจัยแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจว่า  กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการรับบริการด้านการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมากที่สุด 
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1.3. การให้บริการท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ  คือการให้บริการที่ปรึกษาในลักษณะที่ทําตาม
ความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แบ่งขั้นตอนการให้บริการเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์รายละเอียดงานที่ได้รับ เมื่อได้รับรายละเอียดจากลูกค้าถึงความ
ต้องการที่จะวิเคราะห์รายละเอียดเบ้ืองต้นว่าเป็นงานเก่ียวกับเร่ืองใด ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่ง
ใด สามารถทําได้หรือไม่อย่างไร ระยะที่ 2 ดําเนินการตามความต้องการลูกค้า เข้าไปดําเนินการตาม
ความต้องการของลูกค้าจนจบตามความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บริษัท โอเอซิสคอน
ซัลต้ิง จํากัด มีการให้บริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการให้บริการหลัก ทําให้เกิดทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม
สําหรับลูกค้าเป็นการสร้างการให้บริการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าในทุกด้าน  
 
ตอนท่ี 2 การบริหารลูกคา้สมัพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  

2.1 การจัดการฐานข้อมูลลูกคา้ 
 ผลการศึกษาพบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยเก็บ
ข้อมูลมาจากรายการให้บริการ เป็นรายละเอียดลูกค้า รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ช่องทางการติดต่อลูกค้า มีการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ประเภทธุรกิจ
ของลูกค้า บริษัทในเครือ จํานวนพนักงาน ผลประกอบการเว็บไซต์ ลูกค้า การตอบสนองของลูกค้า 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าได้เป็นอย่างดี เก็บ
รวบรวมข้อมูลลูกค้าต้ังแต่เร่ิมเข้ามาติดต่อกับบริษัทจนถึงได้รับบริการแล้ว สอดคล้องกับ จุรีรัตน์ 
วณิชกิตติ (2548) ได้ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโซเทล พบว่า
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือโซเทลให้ความสําคัญต่อการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าค่อนข้างสูง เน่ืองจากการ
บันทึกข้อมูล จัดการฐานข้อมูลลูกค้า ทําให้โรงแรม สามารถติดต่อสมาชิกผู้ใช้บริการได้อย่างสมํ่าเสมอ 
ช่วยสร้างความคุ้นเคยให้สมาชิกผู้ใช้บริการกับโรมแรม และช่วยให้โรงแรมใช้เป็นกลยุทธ์สําคัญที่
สามารถอยู่เหนือคู่แข่งขันได้ 

2.2 การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบว่าเน่ืองจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีโดยตรง จึงมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อลูกค้าทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการเก็บข้อมูล
ลูกค้าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท รวมถึงการสร้างจุดการติดต่อสําหรับลูกค้าที่เป็นเว็บไซต์ คือ 
www.oasis.co.th เป็นเว็บไซต์ แสดงรายละเอียดของบริษัทให้กับบุคคลท่ีสนใจ และส่วนของการ
ให้บริการแจ้งปัญหาสําหรับลูกค้าที่ได้ซื้อบริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าปัจจุบัน www.oasis.co.th เป็นสื่อกลางที่สําคัญที่สุดสําหรับการที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อกับบริษัท 
เพราะเป็นช่องทางการติดต่อในการรับบริการต่าง ๆ สอดคล้องกับ ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร (2556)  
ได้ดําเนินการวิจัยแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบข้อมูลที่สําคัญว่า  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการรับบริการด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมากที่สุด 

2.3 การสรา้งความสัมพันธ์กับลกูค้า 
 ผลการศึกษาพบว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีการให้บริการลูกค้าทั้งในเชิงรับและ
ในเชิงรุก โดยที่มีการสร้างความสัมพันธ์ในส่วนสร้างความภักดีกรณีลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการซ้ํา ๆ หรือ
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ลูกค้าเดิมที่เคยได้ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วและใช้บริการอย่างต่อเน่ือง จะมีส่วนลดพิเศษให้กับ
ลูกค้า หรือสิทธิพิเศษในราคาที่พิเศษ ส่วนในเร่ืองความภักดีที่ลูกค้ามีต่อบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัดน้ัน พบว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริษัทต่อเน่ือง และบริษัทยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์คือมีการจัด
สัมนาต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยกับลูกค้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ความรู้กับลูกค้าใน
เรื่องใหม่ ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี
อย่างสมํ่าเสมอทั้งในส่วนลูกค้าเก่าที่มีสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ และลูกค้าทุกคนที่จะมีการจัดสัมนา
พบปะพูดคุยกันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ให้ลูกค้าได้รับ
ทราบข้อมูลสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดการใช้บริการซ้ําและใช้บริการอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ 
เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล (2554) ได้ศึกษาแนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ Daily Deals ใน
ประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อซ้ําในธุรกิจ Daily Deals ผลการวิจัยพบกว่า หาก
ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวโดยการเพ่ิมอัตราการซื้อซ้ํา จะต้องให้ความสําคัญกับ
ความคุ้มค่าของสินค้าเป็นอันดับแรก เพ่ือสร้างให้ลูกค้าเกิดความพอใจในการเข้ามาใช้บริการ นําเสนอ
คุณค่าตรงตาม หรือมากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อย่างย่ังยืน 

2.4 การเก็บรักษาลูกค้า  
 บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดมีการรักษาลูกค้าโดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพของ
พนักงานให้บริการและให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการท่ี
เป็นเลิศ เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมทั้งให้ความรู้กับลูกค้าในสินค้าและบริการได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ นิภาพร อาศัยป่า (2554) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือ
สร้างความภักดีในตราสินค้าต่อธุรกิจร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จังหวัดนครราชสีมา โดย
พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านการให้คําแนะนําของพนักงานบริการในร้านมากที่สุด และให้
ความสําคัญเร่ืองความชัดเจนของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากที่สุด จึงให้คําแนะนําเก่ียวกับการกําหนด
กลยุทธ์โดยเน้นการอบรมพนักงานขายเพ่ือให้พนักงานได้มีประสบการณ์และเป็นพนักงานขายท่ีดีใน
อนาคต นอกจากน้ีบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการให้ความรู้กับลูกค้า
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการให้บริการเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ลูกค้ายังคงใช้บริการอยู่อย่างต่อเน่ือง 

2.5 กลยุทธ์ในการบริหารลูกคา้สมัพันธบ์ริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
  ปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานทุกคน ผลการศึกษาพบว่าบริษัท ให้
ความสําคัญที่สุดสําหรับเร่ืองจิตสํานึกการให้บริการ เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นประเภทผู้
ให้บริการ โดยมีการจัดสัมมนาภายในองค์กรโดยนําวิทยากรจากภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องการปลูกฝังการให้บริการ โดยท่ีเน้นในส่วนของการทํางานเป็นทีม นอกจากให้ความสําคัญเร่ือง
การให้บริการแล้ว ยังรวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของงาน และ
ความรู้ในด้านอ่ืนนอกเหนือจากด้านการทํางาน เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะมากข้ึน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด คือเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่
เน้นเรื่องคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาทั้งในด้านการให้บริการและด้านความรู้ความสามารถ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเก็บรักษาข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด
ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ อย่างละเอียด เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล หรือ
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รายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทําให้บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด ได้นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการกับลูกค้าได้
อย่างตรงจุดเพ่ือทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับ ธีรชัย เตลัมพุสุทธ์ิ (2549) ได้ศึกษาแนว
ทางการนําระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) เข้ามาใช้ธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท 
Topstar Textile จํากัด พบว่ามีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาสนับสนุนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ต้ังแต่การ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพ่ือรักษาลูกค้าเก่าไว้ และหาลูกค้าใหม่เพ่ิม
มากขึ้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
จะช่วยให้การบริการลูกค้าสัมพันธ์ดําเนินไปได้อย่างเป็นระบบ ทําให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  วางแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ ผลการศึกษาพบว่า บริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัด มีการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงขั้นตอนของการ
ให้บริการ ต้ังแต่การหาลูกค้า การให้บริการ จนถึงช่วงสนับสนุนหลังการขาย โดยมีการวางแผนธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกด้าน
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
  ประเมินผลและปรับปรุงตลอดเวลาและดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษา
พบว่า บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีการตรวจสอบเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมยึดพ้ืนที่ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ยาวนาน
ถาวร โดยนอกจากจะมีการประชุมเพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาในทุกเดือนแล้ว และการดําเนินการ
ในส่วนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์น้ัน บริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
และดําเนินการเป็นการทํางานปกติ พร้อมทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
คล่องตัว ใช้งานง่ายมาโดยตลอดเพ่ือให้เข้ากับแต่ละประเภทธุรกิจของลูกค้า และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจ สอดคล้องกับช่ืนสุมล บุนนาค และณัฐวุฒิ จันดี 
(2556) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความ
ภักดีในตราสินค้า กรณีศึกษาเปรียบเทียบตราสินค้า เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ พบว่าเน่ืองจากธุรกิจ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงควรให้ความสัมคัญกับรูปแบบการ
ดําเนินงานทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรอบด้านและตรง
จุด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดความผูกพันกับผู้ให้บริการ และแปรเปลี่ยนความผูกพันน้ันให้
กลายเป็นความภักดีต่อไป โดยต้องอาศัยช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ตรงจุดสามารถเข้าถึงหรือเป็น
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการเลือกรับรู้ เพราะเมื่อพบกับจุดการติดต่อสื่อสารที่ตรงกันแล้วการถ่ายทอดความรู้ 
การส่งข่าวสารหรือการติดต่อสร้างความสัมพันธ์หรือความเข้าใจกับผู้ใช้บริการจะเกิดขึ้น เมื่อผู้
ให้บริการสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการของลูกค้าได้รอบด้านแล้ว          
ผู้ให้บริการก็จะสามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิมไว้ รวมถึงสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก
คู่แข่งหรือดึงผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนมาได้ จนเกิดเป็นความภักดีต่อผู้ให้บริการตามมา 
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ตอนท่ี 3  ความสาํเร็จการบริหารลูกคา้สัมพนัธบ์ริษทั โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 เพิ่มรายได้จากการขาย 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาใช้ในองค์กร 
บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมากในทุก ๆ ปีอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ        
ซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมาจากการท่ีลูกค้าเช่ือมั่นในการให้บริการ รับรู้ได้ถึงการให้บริการท่ีเป็นกันเอง      
เต็มใจ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเมื่อลูกค้าได้รับการบริการท่ี
ดี ลูกค้าเดิมจึงบอกต่อโดยแนะนําการให้บริการไปยังลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ลดต้นทุนสําหรับการการ
หาลูกค้ารายใหม่ ทั้งในส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย และต้นทุนแรงงานสําหรับการขายสินค้าหรือบริการต่าง 
ๆ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการกับบริษัทด้วย  สอดคล้องกับ อารีย์รัตน์ ต้ังการกิจ 
(2544) ได้ศึกษาความสัมพัน์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับการบริหารธุรกิจโทรคมนาคม โดย
ศึกษาบริษัทเทเลคอมเอเชีย โดยระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่นํามาใช้ ทําให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการรับบริการมากขึ้นและบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากเพ่ิมขึ้น 
 การบริหารวงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าดีขึน้ 
 ผลการศึกษาพบว่า วงจรการทําธุรกิจกับลูกค้า ประกอบไปด้วย การหาลูกค้าเข้าองค์กร 
การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการรักษาลูกค้า บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัดได้ให้
ความสําคัญกับทุกขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับลูกค้า ส่งผลให้บริหารวงจรการทําธุรกิจกับลูกค้าได้ดีมากข้ึน 
เน่ืองจากเมื่อมีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี มีการเก็บข้อมูลของลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า การให้บริการที่เป็นระบบผ่านการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทําให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในวงจรการทําธุรกิจกับลูกค้า ต้ังแต่การหาข้อมูลลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้
ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจ รวมถึงกระบวนการเก็บรักษาลูกค้า สอดคล้องกับ พัชราภรณ์ งามวิจิตร
นันท์ (2554) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน
จํากัดเพชรบุรี ศ.เจริญยนต์ พบว่า ควรให้ความสําคัญกับการลําดับความสําคัญของกระบวนการใน
การวางกลยุทธ์กับลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ธุรกิจและการบริการสามารถดําเนินไปอย่างมี
คุณภาพและเพ่ือสร้างผลกําไร เช่นการสร้างกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าที่ควรจะมีระบบที่เข้มแข็ง
ภายในตนเองเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมในการบริโภคท่ีดีและเสริมสร้างแรงจูงใจในเชิง
บวกแก่ผู้บริโภคให้มากย่ิงขึ้น 
 เพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิงานใหเ้ปน็ระบบมากขึน้ 
 ผลการศึกษาพบว่า การนําระบบลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ทํางานในทุก ๆ ฝ่ายของบริษัทเป็นอย่างมาก รวมถึงการทํางานในทุกประเภทการบริการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบ SAP แล้ว (Maintenance Support) ทําให้
ประสิทธิภาพในการทํางานให้เป็นระบบ แบบแผนมากขึ้น ไม่เกิดการทํางานซ้ําซ้อนกันระหว่าง 
สอดคล้องกับ ธีรชัย เตลัมพุสุทธ์ิ (2549) ได้ศึกษาแนวทางการนําระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM System) เข้ามาใช้ธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท Topstar Textile จํากัด พบว่าหากได้นําระบบ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในแผนก จะช่วยให้การทํางานสะดวกและดีขึ้นทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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ภายในบริษัทและเกิดกับลูกค้าลดลง รวมถึงช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเวลาติดต่อกับบริษัท
รวดเร็วย่ิงข้ึน 
 เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 
 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด มีความ
ความรวดเร็วในการให้บริการเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก โดยวัดเป็นช่วงเวลาในการตอบคําถามการ
ให้บริการ จากเดิม เป็นเวลานานเน่ืองจากไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ หรือเก็บไว้เป็น
ระบบให้หาได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เมื่อมีการนําการบริหารลูกค้าสําพันธ์มาใช้ เมื่อมีข้อมูลทุกอย่างของ
ลูกค้าครบถ้วนแล้ว จึงมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 
เน่ืองจากมีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัท ต้องการรายละเอียดลูกค้า
ในส่วนใด ก็สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ทันที เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับ จุรีรัตน์ วณิชกิตติ (2548) ได้ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของโรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือโซเทล พบว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดต่อและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรมแรมและรีสอร์ทในเครือโซเทลให้สมาชิกผู้ใช้บริการทราบอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเห็นได้ว่าหากมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์สําหรับการให้บริการกับลูกค้าได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
 การลดตน้ทุนในด้านการขายและการจัดการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ลดต้นทุนในด้านการหาลูกค้าใหม่ได้มาก เน่ืองจากเมื่อมีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิม ทําให้ลูกค้าเดิมเกิดความพอใจในการได้รับบริการ ลูกค้าเดิมจึงได้
แนะนําให้กับลูกค้าใหม่ จึงสามารถลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ได้ เน่ืองจากไม่ต้องใช้กระบวนการ
แสวงหาลูกค้าใหม่ ไม่ต้องมีกระบวนการแข่งขัน แต่ได้ลูกค้าจากการแนะนําลูกค้า รวมถึงลูกค้าเดิมที่
ใช้บริการอยู่เมื่อหมดสัญญา หรือครบกําหนดการให้บริการเลือกใช้บริการต่อ ดังน้ันจึงลดต้นทุนใน
การดึงลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกด้วยและเมื่อต้นทุนลดลด จึงสามารถลดราคาให้กับลูกค้าได้ ส่งผล
ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอยากใช้บริการอีก สอดคล้องกับ เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล (2554) ได้ศึกษา
แนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ Daily Deals ในประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ําในธุรกิจ Daily Deals ผลการวิจัยพบกว่า ความคุ้มค่าของสินค้า เป็นปัจจัยสูงสุดที่
ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อซ้ํา รองลงมาคือปัจจัยด้านราคา ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากลูกค้าได้รับการ
บริการด้วยราคาสินค้าหรือบริการท่ีถูกลง เน่ืองจากต้นทุนในด้านการขายและการจัดการลดลง ลูกค้า
จะเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาของสินค้าหรือบริการ ทําให้ต้องการจะใช้บริการกับบริษัท โอเอซิส
คอนซัลต้ิง จํากัดต่อไป 
 
ประโยชน์จากการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงการจัดการ  
  ผลจากการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP บริษัท 
โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด สามารถนํามาเป็นแนวทางในการจัดการ โดยแบ่งเป็น 
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  ด้านการดําเนินงานของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
1. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาถึงประเภทการให้บริการ ว่าปัจจุบัน 

ประเภทการให้บริการที่มีอยู่ สามารถรองรับตามความต้องการของลูกค้าครบถ้วนหรือไม่ สามารถที่
จะเพ่ิมประเภทการให้บริการในส่วนอ่ืน ๆ ได้อีกหรือไม่ เช่น เปิดเป็นศูนย์ให้การอบรมสําหรับผู้ที่
ต้องการได้รับความรู้เก่ียวกับระบบ SAP 

2. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาในส่วนการให้บริการสนับสนุนหลัง
การพัฒนาระบบ SAP MA Service (Maintenance Service) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนไปอีกได้ เช่น 
พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ ให้มีการใช้งานง่ายขึ้นจากเดิมที่ดีแล้วให้ดีขึ้น ให้ง่ายข้ึน  

3. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาในส่วนการให้บริการที่ปรึกษาด้าน
ต่าง ๆ  (Consulting Service) ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันการ
ให้บริการในส่วนน้ี ยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควร  

4. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาในส่วนการจัดการด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ เน่ืองจากปัจจุบันยังมีจํานวนพนักงานที่ตํ่ากว่าเป้าหมาย จึงต้องเพ่ิมการจัดการในส่วนการ
หาพนักงานเข้ามาเพ่ิม 

5. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางการจัดการเร่ืองการ
เจริญเติบโตของธุรกิจและการรองรับการแข่งขันจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

6. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางการจัดการเร่ืองการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือให้บริษัทเป็นที่รู้จักผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ  ออกบูธ ร่วมกิจกรรมในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP หรือ
เก่ียวกับด้าน IT เพ่ือให้ลูกค้าได้รู้จักบริษัทเพ่ิมมากขึ้น 
  ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด 

1. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน
ส่วนการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบมากข้ึน โดยอาจใช้โปรแกรมหรือซอฟ์ตแวร์สําหรับการ
จัดการฐานข้อมูลลูกค้า 

2. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาเร่ืองการสะสมคะแนนหรือ
โปรแกรมสร้างความภักดี เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีเป็นรูปธรรม โดยอาจจะจัดให้มีแพ็กเกจหรือสิทธิ
พิเศษกําหนดอย่างชัดเจนสําหรับลูกค้าเก่าที่ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 

3. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา พัฒนาเร่ืองการสร้างความสัมพันธ์ในเชิง
สังคม เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีเรื่องการนัดพบปะลูกค้าที่เป็นลักษณะขอบคุณหลังจากการใช้บริการ 
ดังน้ันจึงควรมีเร่ืองการนัดพบปะลูกค้า เสมือนงานขอบคุณลูกค้า (Thank you Party) เพ่ือพบกับ
ลูกค้าค้าที่เคยได้ใช้บริการ เพ่ือเป็นการขอบคุณและพร้อมนําเสนอการให้บริการใหม่ ๆ ไปในตัว 

4. สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาประเมินผลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
แบบเป็นแบบแผน เช่น ให้ลูกค้าได้จัดทําแบบประเมินการให้บริการหลังจากที่ได้รับบริการแล้ว และ
นําแบบประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการของบริษัท 
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2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยได้
ศึกษาทั้งรูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจผู้ให้บริการพัฒนาระบบ SAP ถึงรูปแบบธุรกิจ 
ประเภท และขั้นตอนการให้บริการ การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยศึกษาฐานข้อมูลและ
กระบวนการ รวมถึงความสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผู้วิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมา
ใข้ต่อยอดสําหรับการศึกษา เพ่ือสร้างวัตถุประสงค์และขอบเขตในการวิจัย โดยใช้กับบริบทใน
การศึกษาคือบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP ที่มีระบบการ
บริหารงานที่ครอบคลุมและมีคุณภาพมากว่า 20 ปี โดยใช้ กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ดูแลลูกค้า และลูกค้าที่เคยได้ใช้งานกับบริษัท เพ่ือให้ได้ได้ผลการศึกษาที่
ครบถ้วน รอบด้านทุกประเด็นปัญหา ทําให้งานวิจัยมีคุณภาพและน่าเช่ือถือในประเด็นรูปแบบ
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสําเร็จของ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
 
ข้อแนะนาํสาํหรับการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสําเร็จในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจพัฒนาระบบ SAP เท่าน้ัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยในอนาคต 
ควรขยายขอบเขตการศึกษาในด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2. ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุ่งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ
ความสําเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจพัฒนาระบบ SAP ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยคร้ังน้ีจึงเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ศึกษาหรือนําไปใช้ประโยชน์ต่อ ควรศึกษาในงานวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น 
เช่นบริษัทที่ปรึกษาอื่น หรือการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึนประกอบ
การศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องความสําเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เฉพาะเจาะจง เน่ืองจาก
ปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยใด ที่มุ่งเน้นในเรื่องความสําเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จึงควรมี
การศึกษาเร่ืองน้ีเพ่ือให้เห็นถึงความสําเร็จที่แท้จริงเมื่อนําการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4. ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้ศึกษาเพียงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสําเร็จในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์เท่าน้ัน ดังน้ันในการวิจัยคร้ังถัดไปควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในภาคธุรกิจเดียวกัน คือธุรกิจพัฒนาระบบ SAP 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับงานวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับงานวิจัย 

เรื่อง การจัดการความสัมพนัธล์ูกค้า ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
(สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก - ผู้บริหารบริษัท โอเอซิสคอนซลัต้ิง จํากัด) 

 

วันที่ให้สัมภาษณ์   วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .....................  
เวลา .................... สถานที่สนทนา ...............................................  
 

ประเด็นคําถามมีดังน้ี 
1. รูปแบบและลักษณะการดําเนินงานของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 

1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
1.1.1. ช่ือ 
1.1.2. ตําแหน่ง 

1.2. รูปแบบลักษณะการดําเนินงาน ของบริษัท โอเอซิศคอนซัลต้ิง จํากัด 
1.2.1. ประวัติความเป็นมา 
1.2.2. ประเภทการให้บริการ 
1.2.3. การบริหารบุคลากรผู้ให้บริการ 

2. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2.1. กลยุทธ์ CRM ของบริษัท 

2.2.1. ปลูกจิตสํานึกเรื่องการบริการให้กับพนักงานทุกคน 
2.2.2. วางแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
2.2.3. ประเมินผลและปรับปรุงตลอดเวลา 
2.2.4. กลยุทธ์ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

2.2. กระบวนการทํา CRM 
2.2.1. การสร้างฐานข้อมูลจากลูกค้า (Database) 
2.2.2. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 
2.2.3. การกําหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ (Action) 
2.2.4. การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) 
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3. ความสําเร็จการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
3.1  เพ่ิมรายได้จากการขาย 
3.2  การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกค้า 

3.2.1 การหาลูกค้าใหม่เข้าองค์กร 
3.2.2 การเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3.2.3 การรักษาลูกค้า 

3.3  เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการ 
3.4  ลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับงานวิจัย 

เรื่อง การจัดการความสัมพนัธล์ูกค้า ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 (สําหรับผู้ให้ขอ้มูลหลัก - ทีป่รึกษา ผู้วางระบบ SAP (Consultant) 

ที่ปรึกษาสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว (MA Support Consultant) 
ตัวแทนการขายและผู้ดูแลลูกค้า (Sales)) 

 

วันที่ให้สัมภาษณ์   วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .....................  
เวลา .................... สถานที่สนทนา ...............................................  
 

ประเด็นคําถามมีดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของท่ีปรึกษา 

1.1. ช่ือ 
1.2. เพศ 
1.3. อายุ 
1.4. การศึกษา 
1.5. ตําแหน่ง 

2. กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาระบบ SAP ที่เป็นมาตรฐานของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง 
จํากัด 

3. กระบวนการให้บริการสนับสนุนหลังการพัฒนาระบบแล้ว (Maintenance Service) 

4. การให้บริการลูกค้าในด้านอ่ืน ๆ ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับงานวิจัย 

เรื่อง การจัดการความสัมพนัธล์ูกค้า ของบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาระบบ SAP โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
 (สําหรับผู้ให้ขอ้มูลหลัก - ลูกค้าผู้เคยได้รับบริการจากบริษัทโอเอซิสคอนซัลต้ิง) 

 

วันที่ให้สัมภาษณ์   วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .....................  
เวลา .................... สถานที่สนทนา ...............................................  
 

ประเด็นคําถามมีดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าผู้เคยได้รับบริการจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
1.1. ช่ือ 
1.2. เพศ 
1.3. อายุ 
1.4. ตําแหน่ง 
1.5. บริษัท 

2. ข้อมูลเก่ียวกับบริการที่ได้รับจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
2.1. ได้รับบริการใดจากบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด  

3. ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
3.1. รู้จัก บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ได้อย่างไร 
3.2. ทําไมจึงเลือกใช้บริการ บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด 
3.3. บริษัท โอเอซิสคอนซัลต้ิง จํากัด ตอบสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใด 
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