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การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคา และ
ผลการดําเนินงาน อิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอการตอบรับจากลูกคา และอิทธิพล
การตอบรับจากลูกคาที่สงผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่ง
การวิจัยคร้ังน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางที่เปนผูประกอบการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 320 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบวา ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา 1) การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกท่ีสงผลตอการตอบรับจากลูกคาของธุ รกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย และ 2) การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกที่สงผลตอผล
การดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ผลการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใชเปนแนวทางการวางแผนและกําหนดกลยุทธการ
ดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา และพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขาย สวนแบงการตลาด และเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรใหกับธุรกิจได 
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This research aimed to study customer relationship management, customer 
responsiveness, and business performance. In addition, this study examined the influence of 
customer relationship management on customer responsiveness and the influence of 
customer responsiveness on the business performance of electronic commerce in Thailand. A 
questionnaire was used to collect data from 320 electronic commercial entrepreneurs in 
Thailand. Cluster random sampling was conducted to select the samples. The data analysis 
was done using the statistics of percentage, mean, standard deviation, and correlation 
coefficient. The research hypotheses were tested by the analysis of simple regression and 
multiple regression. 
 The research revealed that electronic commercial entrepreneurs overall have 
customer relationship management, customer responsiveness, and the business performance 
at high level. The hypothesis analysis found that (1) the customer relationship management 
had a positive influence on the customer responsiveness toward electronic commerce in 
Thailand and (2) the customer responsiveness had a positive influence on the business 
performance of electronic commerce in Thailand. 
 The research findings can be applied as a guideline information for planning and 
identifying strategies for the management of electronic commercial businesses. These will 
give the entrepreneurs some ideas to increase and maintain the number of customers and get 
good responses. Besides, the results of the findings provide some concepts to entrepreneurs 
in order to build up good management for increasing the growth of sales, market share, and 
business profits. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน 
เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคาชี้แนะแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธาน
การสอบวิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เพื่อแกไขปรับปรุงใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.พิมพาภรณ พึ่งบุญพานิชย และอาจารย ดร.วัชระ เวช
ประสิทธิ์ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เพื่อ
แกไขปรับปรุงใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาท
ความรูแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากรแหงน้ี ซึ่งสามารถนําความรูที่
ไดมาประยุกตและเปนพื้นฐานในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ีไดเปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทุกทานท่ีสละเวลาในการให
ขอมูล ซึ่งทําใหผูวิจัยไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณครอบครัว ซึ่งเปนแรงสนับสนุนและกําลังใจอันสําคัญยิ่งของผูวิจัย 
สุดทายน้ี ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับน้ี จะใหประโยชนแกผูที่สนใจศึกษา

การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจากลูกคาและผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และการบริหาร
ลูกคาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ และสําหรับเปนแนวทางในการศึกษา วิจัยตอไป นับเปนความปติ
ยินดีอยางยิ่งที่ไดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




