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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยและมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผันผวนตลอดเวลา สงผลกระทบตอ

ตลาดการคาในหลายประเทศท่ัวโลก ทั้งในดานบวกและดานลบ ธุรกิจในประเทศไทยเองก็ไดรับ
ผลกระทบตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกเชนกัน มีธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใหมและบางธุรกิจก็ตองปดตัวลง ดวย
สภาวะทางการตลาดท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรงจากการแยงและพยายามรักษาสวนแบงทางการตลาด 
เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดในสภาวะดังกลาว ผูประกอบการจึงตองปรับตัวใหรองรับกับ
สภาพแวดลอมและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยการนําความรูและกลยุทธ รวมทั้งเทคโนโลยีและการ
สื่อสารมาใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อเปนการลดตนทุนในการดําเนินกิจการ (กัญญาพร อุปถัมภวิภานนท, 2546) 

จากผลการสํารวจพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยในป พ.ศ.2557 พบวา
ผูใชงานอินเทอรเน็ตใชเวลาในการทองอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง 56 เปอรเซ็นต จากป พ.ศ.2556 ซึ่งมี
สาเหตุมาจากปจจัยท่ีเอื้อตอการเพิ่มจํานวนของผูใชงานอินเทอรเน็ต ไดแก 1) การแขงขันของผูผลิต
ในการพัฒนาอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ สงผลใหราคาของอุปกรณเคลื่อนที่ถูกลง เชน สมารทโฟน 
(Smart Phone) และแท็ปเล็ต (Tablet) 2) การพัฒนาระบบเครือขายระบบอินเทอรเน็ต 3G ทําให
ผูใชงานสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา อีกท้ังการแขงขันทางดานราคาของผูใหบริการ 
สงผลใหคาบริการในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตถูกลงอยางมาก รวมถึงนโยบายฟรี WIFI ของภาครัฐท่ี
ขยายจุดใหบริการอยางทั่วถึง 3) การพัฒนาซอฟแวรแอฟพลิเคชั่นตางๆ บนอุปกรณเคลื่อนที่ ซึ่ง
ผูพัฒนาตางแขงขันกันเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางตอเน่ือง จากปจจัยตางๆ ที่
กลาวมาขางตน สงผลใหผูบริโภคที่ใชอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะอุปกรณเคลื่อนท่ีสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตมากขึ้น ทําใหมีผูใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จึงอาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ต
กลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันไปแลว (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน, 2557: 38) 

จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและแนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน 
สงผลใหผูประกอบการธุรกิจตางๆ หันมาใหความสําคัญกับชองทางการตลาดผานอินเทอรเน็ตมากขึ้น
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ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce : E-Commerce) เปนชองทางท่ีมีการ
ติดตอสื่อสารและทําธุรกรรมตางๆ ผานอินเทอรเน็ตอยูแลวจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
สามารถทําธุรกิจไดอยางไรขอบเขตและพรมแดนท้ังในประเทศและตางประเทศ และยังเปนชองทางที่
ใชตนทุนตํ่าไมวาจะในระยะเร่ิมแรกและในการบริหารจัดการในระยะยาว  สงผลใหธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง เฉลี่ยมีอัตราการเติบโตรอยละ 20 ถึง รอย
ละ 30 ตอป และในทางกลับกันธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ีก็มีการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตามไป
ดวย (ขาวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพแนวหนา: เว็บไซต) 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตจึงมีอิทธิพลอยางมากตอการทําธุรกิจใน
ปจจุบัน ผลจากความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญประการหน่ึงคือ การที่ทําใหลูกคามีอํานาจมากขึ้นและอยู
ในระดับที่เหนือกวาธุรกิจในเร่ืองของความสัมพันธ ซึ่งการทําธุรกิจแบบด้ังเดิมน้ันลูกคาจะยึดติดอยู
กับความสัมพันธกับผูประกอบการท่ีอยูใกลกับตนหรือสะดวกในการติดตอ เปนการทําการคาอยูใน
สังคมที่มีความรูจักกัน การทําธุรกิจในรูปแบบด้ังเดิมจึงอยูในวงจํากัด แตธุรกิจในปจจุบันสามารถใช
เครือขายอินเทอรเน็ตชวยในเรื่องการติดตอสื่อสารที่สะดวกและงายขึ้น ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภค
เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลูกคาไดรับขอมูลสินคาหรือบริการที่ตนสนใจไดในระยะเวลาท่ี
นอยลง สามารถเปรียบเทียบสินคาหรือบริการไดงายจากผูประกอบการมากมายในอินเทอรเน็ต ลูกคา
ที่ไดรับขอมูลขาวสารสวนใหญจะมีความคาดหวังอยูในระดับท่ีสูงขึ้น ทําใหรูสึกไมพอใจกับสินค าที่
ดอยคุณภาพและสามารถเปลี่ยนใจไปซ้ือสินคาหรือบริการจากธุรกิจคูแขงไดเสมอเมื่อรูสึกไมพอใจ 
การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของอํานาจเปนการสรางโอกาสใหกับธุรกิจในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และ
ความไดเปรียบในการแขงขัน ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจจึงควรใหความใสใจใน เร่ืองอํานาจท่ี
เหนือกวาของลูกคา เพื่อลดความเสี่ยงตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดในอนาคต (ภาณุ ลิมมานนท, 2554: 

23-24)  
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) จึงเปนทั้ง

กลยุทธและเคร่ืองมือที่สําคัญที่องคกรควรนํามาใชในการดําเนินงานธุรกิจในปจจุบัน ซึ่งเปนสภาวะท่ีมี
การแขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรง ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถใชสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา ทํา
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีตอองคกร โดยมุงเนนใหเกิดความสัมพันธในระยะ
ยาว การใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมีหลักการ การเก็บและวิเคราะหขอมูลของลูกคาเพื่อ
สรางฐานขอมูลจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความสัมพันธ และการออกแบบการสื่อสารที่
เหมาะสมกับลูกคาแตละคน เปนการสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาท่ีดี การรักษา
ลูกคาใหอยูกับองคกรอยางตอเน่ือง การหาลูกคาใหม ตลอดจนการกระบวนการสรางผลกําไรสูงสุด 
(พรพรรณ เชยจิต , 2555) และเปนเคร่ืองมือที่สํ าคัญในสภาวะที่สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix : 4P) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มี
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อิทธิพลนอยลงในการสรางความแตกตาง ดังน้ัน การสรางความสัมพันธกับลูกคาจึงกลายมาเปน
เคร่ืองมือที่มีบทบาทท่ีมาทดแทนประสิทธิภาพของการสรางความแตกตางแบบเดิมๆ ที่เสื่อมลงไป 
(วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร, 2547: 27-28) 

จากเหตุที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่งในปจจุบัน (ณ เดือนธันวาคม 2557) มี
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ออกเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย (DBD 

Register) กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาจํานวน 11,278 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2557) โดยผูวิจัย
ไดนําหลักการที่สําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธมาประยุกตใชซึ่งประกอบดวย 1) การเก็บขอมูล
ลูกคา (Customer Retention) 2) การติดตามลูกคา (Customer Prospecting) 3) สัมพันธภาพกับ
ลูกคา  (Relations with Customer) 4) การบริหารการสื่อสารระหวางกัน ( Interactive 

Management) 5) การเขาใจความคาดหวังของลูกคา (Understanding Customer Expectations) 
และ 6) การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) มาใชเพื่อใหเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยางของงานวิจัย ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเปนประโยชนและแนวทางแกผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานตางๆ ที่สนใจการบริหารลูกคาสัมพันธ เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารลูกคาสัมพันธและสามารถนําไปประยุกตใชใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจตางๆ ตอไป   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาการตอบรับจากลูกคาของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอการตอบรับจากลูกคาของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลการตอบรับจากลูกคาที่สงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.1 การเก็บขอมูลลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ มุงศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกคา

สัมพันธที่มีผลตอการตอบรับจากลูกคาและผลการดําเนินงาน ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดังน้ี 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยประยุกตแนวคิดในเร่ืองการบริหารลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management) จาก 4 องคประกอบหลักของ วิทยา ดานธํารงกูล และ
พิภพ อุดร (2547) และจาก 7 องคประกอบหลัก ของ Lawson-Body และ Limayem (2004) (อาง
ใน วิระพงศ จันทรสนาม, 2551) เพื่อใหเหมาะสมกับประชากรในงานวิจัย  
  ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย  

  กลุมท่ี 1 ประกอบดวย 
1. ตัวแปรตน ไดแก ตัวแปรดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer 

Relationship Management) ประกอบดวย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1 การเก็บขอมูลลูกคา (Customer Retention) 
1.2 การติดตามลูกคา (Customer Prospecting) 
1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (Relations with Customer) 
1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกัน (Interactive Management) 
1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคา (Understanding Customer 

Expectations) 
1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การตอบรับจากลูกคา (Customer Response) 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวย 

1. ตัวแปรตน ไดแก การตอบรับจากลูกคา (Customer Response) 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการดําเนินงาน (Business Performance) 

ขอบเขตดานประชากร 
1. ประชากร  (Population)  ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย  คือ  ผูป ระกอบการพาณิ ชย

อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาในประเทศไทย จํานวน 11,278 ราย 12,912 เว็บไซต ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2557 
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2558) 

2. กลุ ม ตัวอย าง  (Sample) ที่ ใ ช ใ นการวิ จัย  คือ  ผู ป ระกอบการพาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 387 ราย โดยการคํานวณสูตรของ Yamane (Yamane, 

1973) คาความคลาดเคลื่อน 0.05 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling)   
ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการวิจัย 

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  ไดรับเคร่ืองหมายรับรองการจด
ทะเบียนพาณิชย DBD Registered กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาในประเทศไทย 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
การวิจัยในคร้ังน้ี ดําเนินการระหวาง 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 
การเก็บแบบสอบถามดําเนินการระหวาง 1 กุมภาพันธ 2558 – 31 มีนาคม 2558 
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 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
1. การเก็บขอมูลลูกคา 
2. การติดตามลูกคา 
3. การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 
4. การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 

5. การเขาใจความคาดหวังของลูกคา 
6. การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) หมายถึง 

วิธีการหรือกระบวนการใดๆ ก็ตามท่ีใชในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยใชเคร่ืองมือ 
บุคลากร และเทคโนโลยีที่มีหลักการอยางถูกตอง โดยมุงเนนใหลูกคาเกิดความเขาใจมีความรับรูที่ดี 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สินคาและการบริการขององคกร สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและ
พัฒนาสินคาและการบริการ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธของลูกคาแตละราย เพื่อใหเกิดผลกําไร
และจูงใจลูกคาใหมีความจงรักภักดีตอองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 

1.1 การเก็บขอมูลลูกคา (Customer Retention) หมายถึง การเก็บขอมูลลูกคา
ของธุรกิจ ขอมูลสําหรับติดตอกับลูกคา ขอมูลการซื้อสินคาหรือบริการ ขอมูลยอดการซื้อ ขอมูล
ปญหาและขอเสนอแนะ และมีการแยกประเภทลูกคาตามคุณคาที่สรางใหกิจการ  

1.2 การติดตามลูกคา (Customer Prospecting) หมายถึง การใหความสําคัญใน
การศึกษาถึงความตองการ ทําความเขาใจการคาดการณของลูกคา ใหม และมีการสํารวจรวบรวม
ขอมูลตางๆ เพื่อสรางแรงดึงดูดใจจากดวยสินคาและการบริการของธุรกิจ เพื่อใหไดมาซึ่งลูกคาใหม
และรักษาลูกคาที่มีอยูเดิม 

1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (Relation with Customers) หมายถึง การ
เริ่มตน การพัฒนา การรักษา การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจ โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต 
การรักษาจริยธรรม และความเชื่อถือตอกัน  

1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกัน (Interactive Management) หมายถึง 
การมีการติดตอโตตอบ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอสนเทศ การปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับ
ผูประกอบการใหสามารถเชื่อมโยงขาวสารไดอยางถูกตอง ครบถวน เขาใจตรงกัน  และการสราง
ชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อรองรับลูกคาใหรูสึกดียิ่งขึ้นไป 

การตอบรับจากลูกคา ผลการดําเนนิงาน 
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1.5 การเข า ใจความคาดหวั งของลู กค า  (Understanding Customer 

Expectations) หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่สรางมวลความรูเกี่ยวกับความคาดหวังและความ
จําเปนของลูกคา เตรียมผลิตภัณฑและการบริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา 

1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล  (Personalization) การสรางความ
แตกตางดานการพัฒนาสินคาและบริการในการนําเสนอลูกคาใหมีความพิเศษและแตกตางกันในแตละ
บุคคล   

2. การตอบรับจากลูกคา (Customer Response) หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา 
การซื้อหรือใชบริการซ้ํา การแนะนําบุคคลอื่นใหมาซื้อหรือใชบริการ การเปนลูกคาประจํา การสนับ
สินสินคาที่ออกใหม และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการใหทราบ 

3. ผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Business Performance) 

หมายถึง ผลลัพธจากการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย เปาหมายและกลยุทธของกิจการ สามารถวัดผลได
จาก ความพึงพอใจของลูกคา ยอดขาย ผลกําไร และผลการประกอบการ  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแหลงขอมูลในการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคา 
และผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

2. เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีผลตอการตอบรับจากลูกคา
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

3. เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของการตอบรับจากลูกคาท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาการบริหารลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

5. ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาวิเคราะหขอดีและขอเสีย  รวมถึงการวาง
แผนการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงผลการตอบรับจากลูกคาของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจาก
ลูกคาและผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” ผูศึกษาไดรวบรวม
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัการพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตอบรับจากลกูคา 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
1.1 ความเปนมาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เมื่อระบบอินเทอรเน็ตไดถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของกระทรวงดาน

ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาและองคกรอื่นๆ ที่ใชในงานวิจัยที่เก่ียวของกับการปองกันประเทศ เพื่อ
แกปญหาการติดตอสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรที่อยูหางกันเพื่อใหสามารถใชงานรวมกัน  

ในป ค.ศ. 1969 กระทรวงดานความม่ันคงไดกอตั้ง ARPANET (The Advance 

Research Project Network) ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารระหวางองคกรเกิดข้ึนเปนครั้งแรก 

ในป ค.ศ. 1970 สถานบันทางการเงินและองคกรใหญๆ ไดเริ่มใชงานระบบ EFT 

(Electronic Funds Transfer) มาใชในการโอนขอมูลทางบัญชีดานการเงินของลูกคาผานเครือขาย
ภายในขององคกร เพ่ือรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล สามารถโอนเงินไดเร็วและถูกตองแมนยํามาก
ข้ึน ซึ่งในตอนน้ันมีใชเฉพาะในสถาบันทางการเงินหรือองคกรขนาดใหญเทาน้ัน การโอนเงินผานทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้นําไปสูการใชบัตรในการฝากและหักชําระหนี้โดยตรง 

ในชวงตนป ค.ศ. 1980 มีการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางแพรหลายในระหวาง
องคกรโดยใชรูปแบบของ EDI (Electronic Data Interchange) ที่สามารถโอนยายขอมูลตางๆ ที่
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นอกเหนือจากขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลใบสั่งซื้อสินคา เปนตน และมีการใช e-mail 
(Electronic Mail) รวมดวย ทําใหบริษัทสามารถสั่งซื้อและรับเอกสารทางธุรกิจ 

ประมาณปลายป ค.ศ. 1980 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ แตยัง
ไมแพรหลายสูบุคคลทั่วไป 

ในป ค.ศ. 1992 มีการนําเวิลดไวดเว็บเขามาใชงาน ซึ่งสามารถสรางใหมีกราฟกและมี
การใชงานไดงายข้ึน ทําใหมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มสูงข้ึน 

จนในชวงป ค.ศ. 1994 เขาสูชวงดอทคอมแพรหลายในสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลตอ
ความนิยมไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเราดวย สงผลใหพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว (อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล, 2544)  

ในประเทศไทย ประมาณป พ.ศ. 2537-2539 กระแสความนิยมเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตได
เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่ธุรกิจออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดถือกําเนิดข้ึนเชนกัน 
ในชวงแรกธุรกิจออนไลนสวนใหญ จะใชเว็บไซตเปนชองทางในการแนะนําสินคาหรือรายละเอียดของ
องคกรตน โดยยังไมไดมุงเนนในการทําการคาผานชองทางนี้โดยตรง ซึ่งในเวลานั้นองคกรหรือบริษัท
ตางๆ อาจจะอยูในชวงเริ่มตนของการใชงาน จึงไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือการคาไดอยางเต็ม
รูปแบบ ประกอบกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังเปนสิ่งใหมสําหรับคนไทย ทําใหขาดความคุนเคยและ
ยังมีปญหาติดขัดในดานการชําระเงิน สงผลใหไมไดรับความสนใจจากผูคนมากนัก พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในชวงนั้น จึงยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  ตอมา เมื่อความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตเพ่ิมสูงข้ึน กระแสความนิยมในการใชงานจึงเพิ่มมากข้ึนกวาแตกอนมาก 
สงผลใหองคกรหรือบริษัทตางๆ เปลี่ยนนโยบายการใชอินเทอรเน็ตในรูปแบบการดําเนินงานให
เหมาะสมกับคนไทย จนไดรับความนิยมอยางแพรหลายถึงปจจุบัน (จิรธี กําไร, 2545: 31) 

1.2 ความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
จากการคนควาเอกสารท่ีเกี่ยวของพบวามี บุคคลหรือหนวยงานตางๆ ไดใหนิยามหรือ

ความมายของ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้ 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิรซ  (e-

Commerce) หมายถึง การทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในทุกๆ ชองทางท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส 
ไดแก อินเทอรเน็ต และระบบเครือขายคอมพิวเตอร การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถกระทําผาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน การโฆษณาในอินเทอรเน็ต 
แมกระทั่งซื้อขายออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร โดย
การลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง เชน ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ 
โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับลูกคา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

เปนตน ดังนั้นจึงลดขอจํากัดของระยะทางและเวลา ในการทําธุรกรรมลงได (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2557) 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณาสินคา การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2554) 

การพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส หมายถึง  การทําธุรกรรมหรือธุรกิจที่ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสในทุกๆ ชองทาง เชน อินเทอรเน็ต โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน และแฟกซ เปนตน ทั้งใน
รูปแบบขอความ เสียง และภาพ รวมถึงการขายสินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการ
ขนสงผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูลแบบดิจิตอล ถือวาเปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งน้ัน (ภาวุธ พงษ
วิทยภานุ, 2551) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขาย
สินคาและบริการผานคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรอืสือ่อิเลก็ทรอนิกส (กรมสงเสริม
การสงออก, 2549) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการ
ขนสงผลิตภัณฑ และบริการโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและกระทําผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(WTO., 1998) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําการคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส นั้นเอง โดย
คําวา สื่ออิเล็กทรอนิกส นั้นจะครอบคลุมตั้งแต ระดับเทคโนโลยีพื้นฐาน อาทิ โทรศัพท โทรสาร 
โทรทัศน ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซอนกวานี้ แตวาในปจจุบันสื่อที่เปนที่นิยมและมีความ
แพรหลายในการใชงาน คือ อินเทอรเน็ตและมีการนาใชประโยชนเพื่อทําการคามาก จนทําใหเมื่อพูด
ถึงเรื่องพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคนสวนใหญจะเขาใจไปวาคือการทําการคาผานอินเทอรเน็ตนั่นเอง  
(Necmi และ Martin, 2004) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งข้ึนอยูกับการ
ประมวลและการสงขอมูลที่มีขอความเสียง และภาพประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการขาย
สินคาและการบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑที่เปนเน้ือหาขอมูลแบบดิจิตอลใน
ระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส การประมูล การ
ออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการขาย 
ทั้งนี้ ที่ใชกับสินคา อุปกรณทางการแพทย เปนตน และที่ใชกับการบริการ เชนบริการขายขอมูล 
บริการดานการเงิน บริการดานกฎหมาย เปนตน รวมทั้งธุรกิจทั่วไป เชน สาธารณสุข กาศึกษา 
ศูนยการคาเสมือน เปนตน (European Union, 2006) 
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จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกจิผานทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ตั้งแตการซื้อสินคาและบริการไปจนถึงบริการ
หลังการขาย โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การสื่อสารและอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก
กระบวนการทางธุรกิจใหตอบสนองความตองการของคูคาและลูกคา สงผลใหมีความสะดวกรวดเร็ว 
ลดตนทุนในดานตางๆ รวมถึงการขยายโอกาสทางการคาและบริการ   

1.3 โครงสรางของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ระดับท่ี 1 เว็บไซต หรือรานคาบนเว็บไซต (Website) หรือหนาราน (Storefront) 

ใชสําหรับแสดงขอมูลท้ังหมดของรานคา เชน ขอมูลสินคา นโยบายทางการคา ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
วิธีการจัดสง เปนตน ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนสวนแรกที่
ผูซื้อจะเห็นเมื่อเขาใชบริการ ดังนั้น ในการออกแบบตองทําใหมีความนาสนใจและเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

ระดับท่ี 2 ระบบตะกราสั่งซื้อสินคา (Shopping Cart) เมื่อลูกคาเลือกสินคาที่
ตองการและทําการสั่งซื้อ โดยคลิกที่ปุม “สั่งซื้อ” ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ เชน รูปรถเข็น ตะกราสินคา 
หรืออาจเปนขอความ “สั่งซื้อ” สินคาที่ถูกเลือกจะถูกสงขอมูลไปยังระบบตะกราสนิคา ระบบจะแสดง
รายการสินคาท่ีเลือก จํานวนที่สั่งซื้อ และคํานวณคาใชจายทั้งหมดในการสั่งซื้อ โดยลูกคาสามารถ
ปรับเปลี่ยนรายการสินคาและจํานวนที่สั่งซื้อได และระบบจะทําการคํานวณคาใชจายทุกครั้งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรายการ และเม่ือทํารายการเรียบรอยแลวจะเขาสูข้ันตอนการชําระเงินตอไป 

ระดับท่ี 3 ระบบการชําระเงิน (Payment System) ในการชําระเงินของการคา
รูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีมากหมายหลายรูปแบบ เชน การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร การ
ชําระผานบัตรเครดิต เปนตน ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาชองทางในการชําระเงินเพิ่มมากข้ึนหลาย
ชองทาง เพื่อรองรับการใชงานของผูซื้อใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทําใหลูกคามีความสะดวกและพึง
พอใจที่จะซื้อสินคาหรือบริการ และเพ่ิมชองทางในการทําการคากับตางประเทศ ในการชําระเงินผาน
บัตรเครดิตนั้นรานคาตองทําการติดตอกับธนาคารเพื่อใหสามารถรับชําระเงินผานทางบัตรเครดิตได 
เมื่อลูกคาทําการชําระเงินจะมีการสงขอมูลบัตรเครดิตไปตรวจที่เครื่องคอมพิวเตอรของธนาคาร โดย
การสงขอมูลมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เขารหัสขอมูลบัตรเครดิตเพื่อความปลอดภัยของขอมูล
ลูกคา ในปจจุบันจะใชระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่ือวา Secure Socket Layer (SSL) 

ระดับท่ี 4 ระบบสมัครสมาชิก (Member System) เปนระบบท่ีใหลูกคาที่ตองการ
สมัครเปนสมาชิกเพื่อรับขาวสารจากทางราน โดยใหลูกคากรอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ช่ือ เพศ ที่
อยู อีเมล เบอรโทรศัพท เปนตน โดยที่ระบบจะทําการบันทึกไวในฐานขอมูล เมื่อลูกคา Login เพื่อ
ซื้อสินคา ระบบจะบันทึกขอมูลการสั่งซื้อ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีสามารถนํามาใชในการเตรียมสินคาและการ
จัดสงใหมีความถูกตอง อีกทั้งสามารถวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในการบริหารลูกคาสัมพันธ 
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(Customer Relationship Management) และใชในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ระดับท่ี 5 ระบบขนสง (Transportation System) เปนระบบการจัดสงสินคาใหถึง
ลูกคา โดยลูกคาสามารถเลือกประเภทของการจัดสงได ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของลูกคาวา
ตองการรับสินคาในระยะเวลาเทาใด ทั้งน้ีคาใชจายในการจัดสงแตละประเภทจะไมเทากัน ในปจจุบัน
รานคาไมจําเปนตองสงสินคาเอง อาจใชบริการบริษัทขนสงสินคา เชน EMS DHL FedEx และ UPS 

เปนตน ซึ่งรานคาสามารถเช่ือมโยงขอมูลคาใชจายในการจัดสงสินคา ทําใหสามารถคํานวณคาจัดสงที่
แนนอนแจงแกลูกคาได 

ระดับท่ี 6 ระบบติดตามคําสั่งซื้อ (Online Tracking System) เปนระบบติดตามคํา
สั่งซื้อของลูกคา โดยเม่ือมีการสั่งซื้อแตละครั้ง ลูกคาจะไดรับหมายเลขคําสั่งซื้อ (Order Number) 

เมื่อลูกคาตองการทราบวาสินคาอยูในข้ันตอนใด สามารถตรวจสอบสถานะไดโดยใชหมายเลขคําสั่ง
ซื้อกับระบบติดตามคําสั่งซื้อ ระบบจะทําการแสดงรายงานผลสถานะของการดําเนินงานใหลูกคา
ทราบ เชน อยูระหวางผลิต การจัดสง ณ สถานที่ใด และสถานะรับสินคาแลว เปนตน โดยระบบ
สามารถสรางความเช่ือถือและมั่นใจใหแกลูกคาวาจะไดรับสินคาอยางแนนอน (มหาวิทยาลัยสยาม, 
2550 อางใน วิระพงศ จันทรสนาม, 2551) 

1.4 ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดถูกแบงประเภทตามความสัมพันธของคูคา ประกอบดวย 

ผูประกอบการ (Business) ผูบริโภค (Customer) และ รัฐบาล (Government) เปน 6 ประเภทดังน้ี 

(จิรธี กําไร, 2545: 36-38) 
1. การทําการคาระหวางผูประกอบการดวยกัน หรือ B2B (Business to Business) 

เชน รานคาที่ตองสั่งซื้อสินคากับโรงงาน เปนตน 

2. การทําการคาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคโดยตรง หรือ B2C (Business 

to Customer) เปนชองทางหน่ึงที่สําคัญสําหรับการคาประเภทนี้ เพราะผูทําการคารายยอยสามารถ
เขาแทรกแซงตลาด และเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง เชนการเว็บไซตขายสินคา เพ่ือใหผูบริโภคสินคาซื้อ
สินคาจากผูประกอบการโดยตรง 

3. การทําการคา หรือการติดตอประสานงานทางการคาระหวางผูประกอบการกับ
รัฐบาลโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การใหบริการย่ืนเอกสารราชการผานทางเว็บไซต 

4. การทําการคาระหวางผูบริโภคดวยกันเอง หรือ C2C (Customer to 

Customer) เชน การซื้อขายสินคามือสองผานทางเว็บไซต โดยผูบริโภคเปนผูติดตอและซือ้ขายกันเอง 
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5. การติดตอประสานงานตางๆ กับหนวยงานของรัฐ โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือ C2G (Customer to Government) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของ E-Government เชน การติดตอ
ยื่นแบบชําระภาษีผานทางเว็บไซต เปนตน 

6. การติดตอทางดานขอมูลระหวางรัฐบาลกบัรัฐบาล หรือ G2G (Government to 

Government) เชน การใชเครือขายอินเทอรเน็ตแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการทํางาน 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ (สถาบันนานาชาติ
เพื่อเอเชียแปซิฟกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555: 14-15) 

1. ธุรกิจแบบบริคและมอรตา (brick-and-mortar business) เปนธุรกิจแบบ
ดั้งเดิมที่มีหนารานทางกายภาพ แตไมมีการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. ธุรกิจแบบคลิกและมอรตา (click-and mortar business) เปนธุรกิจที่มีรานคา
ทางกายภาพรวมทั้งรานคาออนไลนที่ชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจตามปกติ 

3. ธุรกิจแบบคลิกและคลิก (click-and-click business) เปนธุรกิจไมมีรานคาทาง
กายภาพ มีเฉพาะรานคาบนเว็บเทานั้น 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบงตามรูปแบบการคาเปน 5 ประเภทคือ (กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา, 2557) 

1. รูปแบบรายการสินคาออนไลน (Online Catalogue) เปนรานคาที่ใชแสดง
รายละเอียดของบริษัทและสินคา โดยมีรูปแบบเปนโปรชัวรสินคาหรือแคตคาลอกออนไลน มี
กลุมเปาหมายเปนผูประกอบการคาสง ไมมีระบบการชําระเงินทางออนไลนหรือระบบตะกราสินคา  
เนื่องจากรานไมระบุราคาสินคาไวบนเว็บไซตจึงตองมีการเจรจาตอรอง การสั่งซื้อสินคานิยมใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิสก (e-mail) โทรศัพท และโทรสาร และการชําระเงินจะใชวิธีโอนเงินผานบัญชี
ธนาคาร หรือเปด L/C (Letter Of Credit) 

2. รานคาปลีก (e-Tailer) เปนรานคาที่ใชในการเสนอขายสินคาแกลูกคาโดยตรง มี
ระบบการสั่งซื้ออัตโนมัติผานทางเว็บไซต มีการระบุราคาสินคา คาขนสง รายละเอียดนโยบายของ
รานคาไวอยางชัดเจน สามารถชําระเงินผานชองทางตางๆ ที่ทางรานไดระบุไวบนเว็บไซต เชน ผาน
บัตรเครดิต เดบิต โอนผานบัญชีธนาคาร เปนตน ซึ่งลูกคาสามารถเลือกวิธีการชําระเงินไดตามความ
สะดวกของตนเอง 

3. การประมูลสินคา (Auction) เปนรานคาที่นําสินคาไปขายผานเว็บไซตที่มี
รูปแบบการประมูลสินคา โดยที่รานคาไมจําเปนตองมีเว็บไซตของตนเอง โดยมีคาใชจายในการขาย
ใหแกผูใหบริการเว็บไซต ลักษณะการประมูลมี 2 ทาง คือ 1) ผูขายเสนอขายกอนและใหผูซื้อแขงขัน
กันเสนอราคาในระยะเวลาที่กําหนด โดยผูซื้อที่เสนอราคาสูงสุดจะเปนผูไดรับสิทธซื้อสินคาจากผูขาย 
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2) ผูซื้อเปนผูเสนอซื้อกอนและใหผูขายแขงขันกันเสนอราคาในระยะเวลาที่กําหนด โดยผูขายท่ีเสนอ
ราคาตํ่าสุดจะไดรับสิทธ์ิขายสินคาใหกับผูซื้อ เรียกวา การประมูลยอนกลับ (Reverse Auction) 

4. ประกาศซื้อขายสินคา (Web Board/e-Classified) เปนเว็บไซตประเภทชุมชน 
นิยมใชแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูใชอินเทอรเน็ต มีกระดานขาว (Web board) สําหรับการแสดง
ความคิดเห็นหรือนําเสนอขอมูลตางๆ เชน ขอมูลในดานเทคโนโลยี มีกระดานขาวสําหรับประกาศซื้อ
ขายสินคาโดยเฉพาะและไมมีคาใชจายในการใชบริการ  คลายกับลักษณะการโฆษณายอยใน
หนงัสือพิมพ ซึ่งสวนใหญผูขายจะเปนผูลงประกาศขอความน้ัน และใหเบอรโทรศัพท หรือ e-mail 

เพื่อใหผูซื้อติดตอ เมื่อตกลงซื้อกันเรียบรอยแลว ผูขายจะแจงชองทางการชําระเงิน และวิธีการจัดสง
สินคา เมื่อลูกคาชําระเงินผูขายจะทําการจัดสงสินคาตอไป 

5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) เปนเว็บไซตที่รวบรวมสินคาและ
รานคาหรือบริษัท ในจํานวนมาก เพ่ือใชในเปนสื่อกลางในการซื้อขายสินคาระหวางกัน เปนเว็บไซตที่
ใหบริการโดยสามารถนําขอมูลกิจการหรือขอมูลรานคาของตนไปใสไวบนเว็บไซต เสมือนเปนเว็บไซต
ที่เปนศูนยรวมของขอมูลสินคาโดยเฉพาะและสินคาทั่วไป ทําใหมีผูใชบริการหาขอมูลอยูเปนประจํา
และมีจํานวนมาก สามารถสรางโอกาศในการเขาถึงสินคาหรือรานคาท่ีผูขายนําขอมูลมาใสไว เพิ่ม
โอกาสในการเจอลกูคาใหมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีผูขายสนใจใชบริการเว็บไซตรูปแบบตลาดกลางมาก
ข้ึนเรื่อยๆ โดยผูขายจะตองทําการสมัครเปนสมาชิกเว็บไซตกอนใชบริการ 

1.5 ลักษณะพิเศษ 7 ประการของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
London and Traver (2007: 12-16) และ Robert (2003: 7-8) ไดกลาวถึงลักษณะ

พิเศษ 7 ประการของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางจากการคาทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้ (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2551: 7-10) 

1. สามารถทําการซื้อขายไดทุกๆ ท่ีและตลอดเวลา (Ubiquity) ในการซื้อสินคา
แบบทั่วๆ ไป จะตองมีคาใชตางๆ เชน คาเดินทาง หรือกรณีที่เจอของท่ีอยากไดหรืออยากรับประทาน 
ก็อาจจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมในดานนี้ได อีกทั้งตองคํานึงถึงเวลาปดเปดของรานคาที่ตองการไปซ้ือ
สินคาดวย หากสินคาน้ันไมมีขายในรานท่ีเราไปหรือสินคาหมด เราก็ตองเสียเวลาในการเดินหาสินคา
ในรานอ่ืน แตการซ้ือสินคาแบบออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น เราสามารถซื้อสินคาจากที่ใด
ก็ไดไมวาจะอยูที่ไหน จะอยูที่บาน ที่ทํางาน หรือจะซื้อสินคาผานโทรศัพทมือถือ ก็สามารถทําได
ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถลดตนทุนในการจัดหาสินคาและเวลาในการ
คนหาสินคา ทําใหการซื้อสินคามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

2. สามารถเขาถึงได ท่ัวโลก (Global Reach) การขายสินคาโดยทั่วไป 
ผูประกอบการมันจะเลือกทําเลตั้งรานในแหลงชุมชน เพื่อใหอยูใกลกับลูกคามากที่สุด และการที่จะ
ไดมาซึ่งลูกคาท่ีอยูในแหลงท่ีไกลออกไปน้ัน ผูประกอบการจําเปนตองไปตั้งรานเพื่อขยายสาขาใหอยู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



15 

 

ใกลกับลูกคาในแหลงนั้นๆ ซึ่งทําใหมีตนทุนที่เพ่ิมข้ึนมากมาย การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถ
ตอบโจทยและแกปญหาในเรื่องนี้ได โดยเม่ือเรานําสินคามาขายในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะ
ทําใหขนาดของตลาดใหญข้ึนหรือเทียบเทากับขนาดของประชากรที่ใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลก สงผล
ใหลดปญหาดานตนทุนและทําใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาของเราไดอยางมหาศาล 

3. มีความเปนมาตรฐานในระดับสากล (Universal Standard) ดวยเทคโนโลยี
ดานอินเทอรเน็ตที่สามารถแกปญหาของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันจะทํางานขาม
เครื่องกันไมได เพราะมีมาตรฐานในการทํางานตางกัน แตสําหรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่มีมาตรฐาน
เหมือนกัน ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตออินเทอรเน็ตสามารถใชงานไดเหมือนกันทั่วโลก สงผล
ใหตนทุนของผูประกอบการในการที่เขาสูตลาดออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสต่ํามาก เพราะไม
ตองกังวลเรื่องการเขาถึงของลูกคา และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตก็ทําใหตนทุนในการคนหาสินคาของ
ลูกคาลดตํ่าลงเชนกัน 

4. สามารถใหขอมูลท่ีซับซอนและมีรายละเอียด (Richness) หากสังเกตการ
โฆษณาในสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ จะสามารถสื่อเพียงแบรนดสินคาและคุณคุณสมบัติเดนไมกี่
ประการ เนื่องจากถูกจํากัดดวยระยะเวลาจึงไมสามารถใหรายละเอียดในเชิงลึกได เพราะการโฆษณา
มีตนทุนที่สูงมาก หากตองการสื่อดวยเน้ือหาจํานวนมากๆ ก็ตองเพ่ิมระยะเวลาในการโฆษณา แตดวย
งบประมาณที่จํากัดทําใหความถ่ีในการโฆษณาลดลงไปดวย นั่นหมายความวาโอกาสในการเขาถึง 
(Reach) กลุมลูกคาน้ันลดลงดวย ในขณะท่ีอินเทอรเน็ตซึ่งใชตนทุนไมสูงมากแตสามารถใหขอมูล
รายละเอียดในจํานวนมากๆ ได การโฆษณาในปจจุบันจึงใชสื่อแบบเดิมและอินเทอรเน็ตในรูปแบบ
ผสมผสาน โดยใชสื่อทางโทรทัศนและวิทยุเพ่ือเปนการโฆษณาใหกลุมลูกคารูจักกับ  แบรนด (Brand 

Awareness) และใชอินเทอรเน็ตในการใหรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยมีการบอกช่ือเว็บไซตไวในโฆษณา 
5. ความสามารถในการสื่อสารโตตอบสองทาง (Interactivity) โดยปกติสื่อในรูป

แบบเดิม เชน โทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ (ยกเวนโทรศัพท) เปนการสื่อสารแบบทางเดียวโดยท่ี
ผูรับสื่อไมสามารถตอบโตไดทันที ผูรับสื่อไมสามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมได แตใน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปดโอกาสใหลูกคาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
(Feedback) ที่เกิดจากการใชสินคา โดยในปจจุบันมีชองทางอํานวยความสะดวกหลายชองทาง เชน 
ผานทางโปรแกรมตางๆ บนคอมพิวเตอร และ Application ที่หลากหลายบนอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ 
เปนตน ซึ่งไดมีการพัฒนาใหรองรับกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่อง ความสามารถ
ดังกลาวถูกนําไปพัฒนาการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและการบริหารลูกคาสัมพันธ 
(Customer Relationship Management: CRM) 

6. ทําใหมีขอมูลจํานวนมากขึ้นและคุณภาพสูงขึ้น (Information Density) 
อินเทอรเน็ตชวยใหการจัดทํา ปรับปรุง หรือเผยแพรสารสนเทศทําไดงายและมีตนทุนต่ํา สามารถทํา
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ใหเกิดความทันสมัย และความถูกตองมากยิ่งข้ึน ทําใหสารสนเทศที่เกิดข้ึนมีประโยชนตอผูใชขอมูล
อยางที่ไมเคยมีมากอน แมวาสารสนเทศที่เกิดข้ึนในอินเทอรเน็ตนั้นมีอยูมากมาย แตก็มีเครื่องมือ
ตางๆ ที่สามารถชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและงายตอการใชงาน เชน เครื่องมือคนหาทั่วๆ ไป 
อยาง www.google.com ที่ ใชในการคนหาสารสนเทศตางๆ ในเรื่องที่ผูบริ โภคสนใจ เชน 
โทรศัพทมือถือ ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบในดานราคา และคุณสมบัติตางๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการซื้อ อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อจากผูประกอบการที่มีใหเลือกมากมาย ในดานของ
ผูประกอบการสามารถนําสารสนเทศดังกลาวมาศึกษาและปรับปรุง เพื่อกําหนดกลุมเปาหมายในการ
เสนอขายสินคาใหดีย่ิงข้ึน 

7. สามารถสื่อสารหรือเสนอสินคาและบริการแบบรายบุคคล (Personalization 
/ Customization) พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีเทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถสื่อสารเปนรายบุคคล 
(Personalization) หรือนําเสนอสินคาและบริการเปนรายบุคคล (Customization) โดยอาศัย
ฐานขอมูลที่เก็บขอมูลสวนตัว ความสนใจ ความชอบ ตลอดจนพฤติกรรมการซื้อขายสินคา และการ
เขาชมเว็บไซต โดยนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแลวจับคูขอมูลการโฆษณาสินคาและบริการ ใหตรง
กับความตองการของลูกคาแตละราย เชน การซื้อหนังสือจากเว็บไซต www.amazon.com เมื่อเคย
มีการซ้ือหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยวแลว ภายหลังใชคอมพิวเตอรเครื่องเดิมเขามาในเว็บไซต 
amazon.com อีกครั้ง ก็มีจะมีการนําเสนอหนังสือเกี่ยวกับการทองเท่ียวเลมอื่นๆ โดยที่ไมตอง Log 

in เปนการนําขอมูลการซื้อในอดีตมาใชในการนําเสนอหนังสือที่มีแนวโนมวาจะซื้อ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกวาการเสนอหนังสือในรูปแบบการเหว่ียงแห 

1.6 ประโยชนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (2554) ไดกลาวถึง ถึงประโยชนของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีประโยชนรวมกันระหวาง ผูซื้อ ผูขาย และผูผลิต รวมกันอยู 

3 ประเด็น คือ 

1. ประหยัดคาใชจายท่ีเปนตนทุน ในดานของบุคลากรบางสวน สถานที่ ลดข้ันตอน
ในการดําเนินงาน รวมถึงลดคาใชจายของการติดตอสื่อสาร โดยสามารถใชการติดตอผานชองทาง
อินเทอรเน็ตซึ่งมีราคาถูกกวาการติดตอในรูปแบบเดิม 

2. ไมมีขอจํากัดดานสถานที่ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นไมจาํเปนตองมีสถานที่ในการ
เปดรานเพ่ือใชรองรับลูกคา เพียงใชเปนที่เก็บรักษาสินคาเทาน้ัน เนื่องขอมูลของสินคาจะอยูใน
เว็บไซตทําใหลูกคาสามารถเขาถึงไดจากทั่วโลก 

3. ไมมีขอจํากัดในดานเวลา สามารถใชงานไดตลอดเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมมี
เวลาปดเปดทําการ เนื่องจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นทําการคาผานระบบอัตโนมัติ  
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ประโยชนสําหรับผูซื้อ/ผูบริโภค 
1. สามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพสินคา หรือหาขอมูลอื่นๆ ประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือ 

2. คนหาขอมูลไดงาย เพียงแคใชคําคน (Keyword) ลงในเครื่องมือคนหา (Search 

Engine) 

3. มีรานคาใหเลือกมาก และหลากหลาย 

4. สามารถรับสินคาไดเลยทันทีที่ทํารายการเสร็จ ในกรณีที่สินคาอยูในรูปแบบ
ดิจิตอล เชน เพลง ภาพยนตร ซอฟแวร เปนตน 

5. มีชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น และแนะนําในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 

6. ผูบริโภคมีความสะดวกในการซื้อสนิคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถซื้อจากที่
ใดก็ได 

7. สินคาบางประเภทไมผานพอคาคนกลาง ทําใหซื้อในราคาที่ถูกลง 
ประโยชนสําหรับผูผลิตและผูขาย 

1. สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทั่วโลก 

2. ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 
3. ลดตนทุน ในดานคาใชจายในเรื่องของสถานที่ เรื่องของการติดตอสื่อสาร 
4. ลดเวลาในการผลิต โดยใชเทคโนโลยีในการคํานวณความตองการในเรื่องการใช

วัตถุดิบ เปนตน 

5. ลดกระบวนการในการทํางาน เชน จํานวนบุคลากรบางสวน เปนตน 

6. ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ในการขาย 

7. สามรถใชฐานขอมูลของลูกคาเพื่อนําเสนอสินคาไดตรงตามตองการของลูกคา
มากขึ้น 

8. สามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาดวยวิธีที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

1.7 ปญหาและอุปสรรคสําคัญของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ปญหาอุปสรรคสําคัญที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สามารถแบงออกเปน

หมวดหมูได ดังนี ้(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย และเดือนเดน นิคมบริรักษ. 2540: 8-12) 

1. โครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศ (Information infrastructure) ในประเทศ
ไทย ปจจุบันเครือขายการสื่อสารโดยท่ัวไป และเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทยยังมีความ
แพรหลายอยูในระดับที่จํากัด และมีราคาคาใชบริการแพงกวาประเทศเพื่อนบานในบางประเทศ 
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2. การคุมครองผูบริโภค การคุมครองผูบริโภคเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยาง
มากตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการคาปลีกอิเล็กทรอนิกส ปญหาที่สําคัญที่สุดคือ การ
ทําการคาโดยท่ีผูซื้อและผูขายสินคาหรือบริการไมไดพบปะกันโดยตรงเหมือนกับการคาทั่วไป และยัง
ไมสามารถระบุตําแหนงที่ตั้งของแตละฝายไดอยางถูกตอง ทําใหเกิดโอกาสการโกงกันไดเพิ่มข้ึน การ
ซื้อสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผูซื้อจะไมไดเห็นสินคาโดยตรง ทําใหอาจไดสินคาที่ไมตองการอยาง
แทจริงหรือสนิคาที่ตองการไมตรงตามรูปที่แสดงไวในเว็บไซตของผูขาย ปญหาอีกประการในเรื่องการ
คุมครองผูบริโภค คือ การถูกนําขอมูลสวนตัวไปใชอยางไมเหมาะสม 

3. การเงินและการชําระเงิน ในปจจุบันวิธีการชําระเงินที่สะดวกที่สุด คือการใชบัตร
เครดิต ซึ่งในอนาคตวิธีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจะมีความหลากหลายมากขึ้น การใชบัตรเดบิต 

การใชการโอนทางเล็กทรอนิกส และการใชเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอ่ืนๆ เชน Paypal, Paysbuy 

เปนตน ซึ่งจะทําใหผูซือ้มีสทิธ์ิในการเลอืกวิธีการชําระเงิน ใหเหมาะสมกับมูลคาของสินคาหรือบริการ 
ในทางปฏิบัติแลววิธีการชําระเงินมักจะเกี่ยวของกับกฎหมายและการกํากบัดูแลของรัฐ กฎระเบียบใน
การกํากับดูทางการเงินของแตละประเทศมีความแตกตางกันมาก ทําใหผลกระทบของการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตอระบบการเงินยังไมเปนที่แจงชัดในปจจุบัน 

4. ภาษีอากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผลโดยตรงตอการเก็บภาษีของประเทศตางๆ 

ไมวาจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล และภาษีศุลกากร การท่ีระบบภาษีอาการของแตละ
ประเทศมีความแตกตางกัน และเรื่องสนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับการเก็บภาษีระหวางประเทศ มักจะ
เปนในลักษณะทวิภาคีตางตอบแทน ซึ่งทําใหเกิดชองวางในการหลบเลี่ยงภาษี สงผลใหรัฐบาลสูญเสีย
รายไดจากการเก็บภาษีเหลาน้ี ปญหาการจัดเก็บภาษีระหวางสินคาทั่วไปและสนิคาสารสนเทศที่มีการ
สั่งซื้อผานอิเล็กทรอนิกสมักมีความแตกตางกัน ในสวนของการคาปลีกทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสินคาโดยทั่วไปมักสามารถทําไดงายหากสามารถระบุจุดผาน  (Point Of 

Entry) ได ในขณะที่การเก็บภาษีสินคาสารสนเทศแทบจะเปนสิ่งที่ทําไมไดเลย 

5. การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ปญหาที่เกิดข้ึนในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลหนึ่งเนื่องจากการ
ทําซ้ํา ซึ่งไมไดทําใหคุณภาพของสินคาเสื่อมลง 2) เกิดการแยงชิงสิทธิทางทรัพยสินทางปญญาอยาง
ใหม เชน ช่ือโดเมน ซึ่งไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  จึงเกิดเหตุการณที่มี
บุคคลที่สามจํานวนมากต้ังช่ือโดเมนของตนคลายคลึงกับช่ือทางการคาของผูอื่น ทําใหผูถือสิทธิไดรับ
ความเสียหาย 

6. ความปลอดภัยของขอมูล ปญหาเรื่องความปลอดภัยของขอมูลในธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เชน การใหการรับรองวาฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนบุคคล
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หรือองคกรที่ถูกกลาวอางจริง การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และการคุมครองขอมูลไมใหถูก
ลักลอบแอบดูหรือถูกทําลายโดยผูอื่น 

7. สารสนเทศท่ีกอใหเกิดปญหา โดยแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 1) สารสนเทศที่ผิด
กฎหมายและสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาไมเปนที่ยอมรับของสังคม  ไดแก การโฆษณาการคายาเสพติด 

อาวุธ หรือสินคาตองหามตาง ๆ 2) สารสนเทศท่ีมีเน้ือหาไมเปนที่ยอมรับของสังคม ไดแก ภาพลามก
อนาจาร การดากันดวยถอยคําที่หยาบคาย หรือการทําใหเกิดความแตกแยกระหวาง เช้ือชาติ ศาสนา 
เปนตน  

 

2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ 
2.1 ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมการตลาดที่กระทําตอลูกคา อาจจะเปน

ลูกคาผูบริโภคหรือลูกคาคนกลางในชองทางการจัดจําหนายแตละรายอยางตอเนื่อง โดยมุงใหลูกคา
เกิดความเขาใจมีการรับรูที่ดี ตลอดจนรูสึกชอบบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท  ทั้งน้ีจะ
มุงเนนกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา
ใหไดประโยชนทั้งสองฝาย (Win-Win Strategy) เปนระยะเวลายาวนาน (ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ, 2544: 

12) 
การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง วิธีการใดๆ ก็ตามที่ทําใหกิจการสามารถวัดและเพิ่ม

มูลคาของลูกคา (Customer Value) เขาใจและจูงใจลกูคาผานทางการสือ่สารทกุชนิด เพื่อใหไดมาซึง่
ลูกคา การรักษาลูกคา การสรางความภักดีของลูกคา ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่
ถูกตองเพ่ือทําใหลูกคาเหลาน้ันอยูกับกิจการอยางยั่งยืน (วิทยา ดานธํารงกุล และ พิภพ อุดร, 2547: 

24-25) 
การบริการลูกคาสัมพันธ หมายถึง การบูรณาการเครื่องมือทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและ

กระบวนการการใหบริการลูกคาในการขาย การตลาดทางตรง การจัดการทางการบัญชีและ
กระบวนการสั่งซื้อ และการสนับสนุนการใหบริการลูกคาไดอยางสมบูรณแบบ เพ่ือใหลูกคาเกิดความ
เขาใจและรับรูที่ดี ทั้งยังตองสามารถทําการวิเคราะหถึงคุณคาความสําคัญของลูกคาแตละบุคคล 
(Customization) สรางความจงรักภักดี (Loyalty) และสรางความสัมพันธอันดีตอองคกรตลอดไป 
(วิระพงศ จันทรสนาม, 2551) 

การบริการลูกคาสัมพันธ หมายถึง ปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนอง
ลูกคาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของ
ลูกคาและเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาว (พัชราภรณ งามวิจิ ตรนันท, 
2544) 
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การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง กลยุทธทางธุรกิจที่มีแบบแผนที่ใชสรางและรักษา
ความสัมพันธกับลูกคา ในลักษณะที่กอใหเกิดผลกําไรและเปนความสัมพันธแบบย่ังยืน (ภาณุ ลิมมา
นนท, 2554: 45) 

การบริหารลูกคาสัมพนัธ หมายถึง การสรางความสัมพนัธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยี
และการใชบุคลากรอยางมีหลักการ การบริหารลูกคาสัมพันธไดถูกนํามาใชมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ 

เนื่องมาจากจํานวนคูแขงของ ธุรกิจแตละประเภทเพิ่มข้ึนสูงมาก  การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะท่ี
จํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตองพยายามสรรหาวิธีที่จะสรางความพอใจใหแกลูกคาอันจะ
นําไปสู ความจงรักภักดีในท่ีสุด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) 

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการใดๆ ก็ตามที่ใชในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยใชเครื่องมือ  บุคลากร 
และเทคโนโลยีที่มีหลักการอยางถูกตอง โดยมุงเนนใหลูกคาเกิดความเขาใจมีความรับรูที่ดี ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีตอองคกร สินคาและการบริการขององคกร สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและพัฒนาสินคา
และการบริการ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธของลกูคาแตละราย เพื่อใหเกิดผลกําไรและจูงใจลูกคา
ใหมีความจงรักภักดีตอองคกรอยางยั่งยืน    

2.2 ความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขัน

กันสูงสงผลใหธุรกิจตางๆ ตองมีการปรับตัวใหสามารถอยูรอดในสภาวะท่ีเกิดข้ึน การบริหารลูกคา
สัมพันธเปนเครื่องมือที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา สามารถชวยลดคาใชจายใน
การแสวงหาลูกคา การรักษาลูกคาท่ีมีอยู ตลอดจนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและพัฒนาสินคาและ
บริการใหตรงตามความตองของลูกคา เพ่ือสรางผลกําไรและความสัมพันธอยางย่ังยืน 

ช่ืนจิต แจงเจนกิจ (2546: 13) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการบรหิารลูกคาสัมพันธไว 
4 ประการ ไดแก 

1. กิจกรรมการสรางความสัมพันธกับลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทาง
การตลาดแตละราย (Customized) อยางเปนกันเอง (Personalized) 

2. การบริหารลูกคาสัมพันธอาจไมใชวิธีการที่ทําใหเพิ่มยอดขายไดทันที หากแต
ผลลัพธที่เกิดข้ึนจะเปนยอดขายในระยะยาวอยางตอเนื่อง จากการลูกคารูสึกประทับใจ มีความเขาใจ
และรับรูที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติในดานบวกตอองคกร รวมถึงสินคาและบริการขององคกร ดังนั้น สิ่งที่
ไดรับจากการบริหารลูกคาสัมพันธ คือ การสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องในระยะยาว 
(Long-Time Relationship) 

3. การใหองคกรและลูกคาไดรับผลประโยชนจากการบริหารลูกคาสัมพันธทั้งสอง
ฝาย (Win-win Strategy) 
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4. การมุงเนนกิจกรรมการสือ่สารแบบสองทาง (Two-way Communication) การ
สื่อสารหรือสื่อแบบใดท่ีสามารถสรางใหองคกรและลูกคาสามารถสื่อสารกันไดโดยตรงเปนเครื่องมือ
สําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ 

แบชเชอรเลอรอินเตอร (อางใน วิระพงศ จันทรสนาม , 2551) ไดกลาวถึงความสําคัญที่
จะไดรับจากความสัมพันธที่ดี ดังนี้  

1. สรางความจงรักภักดี (Loyalty) ของลูกคาในระยะยาว 
2. เพิ่มยอดขายในระยะยาว จากการศึกษาพบวาคาใชจายในการหาลูกคาใหมนั้น

มากกวา 5 เทา 
3. การสรางประวัติ ภาพพจนและช่ือเสียงที่ดีของบริษัท มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาและบริการสูงเนื่องจากลูกคายอมมีความเช่ือมั่นในบริษัทที่มีช่ือเสียงมากวา และเม่ือลูกคาพึง
พอใจก็จะบอกตอแบบปากตอปากถึงสินคาและบริการท่ีดี อยางไรก็ตามการสรางความไมพอใจใหกับ
ลูกคาก็จะเสียลูกคาจํานวนมากไดเชนกัน 

4. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 

2.3 วัตถุประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
ช่ืนจิต แจงเจนกิจ (2546: 13-14) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธ 

ดังนี ้
1. เพ่ือเพิ่มยอดขายของสินคาหรือการบริการของบริษัทอยางตอเนื่องในชวงเวลา

หนึ่ง 
2. เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท ทําใหลูกคามี

ความเขาใจวิธีการใชสินคาอยางถูกตอง สามารถจดจํา และมีภาพลักษณที่ดีตอบริษัทและสินคาหรือ
การบริการของบริษัทในระยะยาว 

3. เพื่อใหลูกคามีความจงรักภักดีตอบริษัทและสินคาหรือการบริการของบริษัท ใน
กรณีที่บริษัทมีสินคาจําหนายหลายสายผลติภัณฑ ลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัทและรูสึกประทับใจ ยอม
เพิ่มโอกาสท่ีบริษัทจะนําเสนอขายสินคาในสายผลิตอื่น (Cross Selling) แกลูกคาไดสําเร็จมีมากข้ึน 

4. เพื่อใหลูกคาแนะนําสินคาหรือการบริการตอไปยังผูอื่น เกิดการพูดแบบปากตอ
ปาก (Words-of-mouth) ในทางบวกเก่ียวกับสินคาหรือการบริการ ซึ่งมีความนาเช่ือถือมากกวาคํา
กลาวอางในโฆษณา ในกรณีที่สินคาหรือการบริการของบริษัทถูกโจมตีในทางลบ ลูกคาช้ันดีของบริษัท
เหลาน้ีจะทําหนาที่ปกปองช่ือเสียงของบริษัท รวมถึงสินคาและการบริการของบริษัท 

2.4 ระดับความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา 
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาสามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ (ภาณุ ลิมมานนท, 

2554: 112-113) ดังนี้  
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ระดับท่ี 1 ความสัมพันธแบบใกลชิดซึ่ งหมายถึงความสัมพันธฉันทมิตร 
ความสัมพันธแบบนี้จัดเปนความสัมพันธในสถานการณที่มีความเก่ียวของกับลูกคาสูง ลูกคามีความ
ไววางใจที่จะสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ความสัมพันธใกลชิดยังอาจมีความ
เกี่ยวของกับการสัมผสัรางกาย เชน ประสบการณที่ลูกคามีกับชางทําผม กับทันตแพทยหรือกับแพทย 
สิ่งเหลาน้ีลวนแสดงใหเห็นคํานิยามแบบดังเดิมของความสัมพันธที่เปนแบบสวนบุคคลและใกลชิด 

ระดับท่ี 2 ลูกคาสัมพันธแบบซึ่งหนาจะมีความเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธในแงมุมท่ี
กวางขึ้นสําหรับลูกคา ลูกคาจะความสัมพันธรูปแบบน้ีอยูเปนประจํา กับพนักงานรานขายปลีก 
พนักงานธนาคาร ผูจัดการโรงแรม และพนักงานตอนรับ เปนความสัมพันธที่เก่ียวของกับการพบและ
การสนทนาแบบซึ่งหนา แตไมไดมีความสัมพันธในระดับที่ลูกคาจะใหความไววางใจเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลที่เปนความสัมพันธแบบใกลชิด โดยจะมีการพัฒนาความสัมพันธตามบริษัทของรานคาปลีก 
ธนาคาร และโรงแรม เปนตน 

ระดับท่ี 3 ความสัมพันธในระยะไกลรวมถึงปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีท่ีไมได
เกิดขึ้นประจํา และความสัมพันธท่ีมีความเกี่ยวของกับการพบปะกันเพียงนอยนิด  เมื่อชีวิตของ
คนเรามีความเก่ียวของกับเทคโนโลยีมากข้ึน ลูกคาจะทําการติดตอกับพนักงาน หรือทําธุรกิจกับ
บริษัทผานทางอินเทอรเน็ตมากข้ึน ทําใหการติดตอในรูปแบบเดิมซึ่งตองพบปะหรือพูดคุยทางโทร
โทรศัพทไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในปจจุบนัการติดตอสามารถทาํผานระบบโทรศัพท e-mail และ 
websites 

ระดับท่ี 4 ความสัมพันธ ท่ีลูกคามีตอองคกรธุรกิจจะมีความเก่ียวของกับ
สถานการณท่ีลูกคาแทบจะไมมี หรือไมมีโอกาสในการติดตอบริษัทหรือพนักงานโดยตรงเลย  
ความสัมพันธรูปแบบนี้มีอยูเปนจํานวนมาก ลูกคาสวนใหญไมเคยพบหรือติดตอกับตัวแทนของบริษัท 
การติดตอกับบริษัทจะกระทําผานตัวแทนก็คือ ผูกระจายสินคาและผูคาปลีก แตไมไดหมายความวา
ลูกคาจะไมมีความรูสึกผกูพันกับตราสนิคาหรอืผูผลิตสินคา ความสัมพันธกับตราสินคาน้ันมีอยูจริง สิ่ง
สําคัญที่ทําใหความสัมพันธนั้นแข็งแกรงก็คือ สายใยระหวางลูกคากับตราสินคา 

สมวงศ พงศสถาพร และ สุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551 : 32) ไดกลาวถึง ระดับ
ความสัมพันธของลูกคาในระยะตางๆ ที่บริษัทพยายามเลื่อนข้ันใหกลุมเปาหมาย ดังนี้ 

1. ระดับ ผูท่ีคาดหวังวาจะเปนลูกคา (Prospector) คือ บุคคลท่ียังไมไดเปนลูกคา 
เปนผูที่ยังไมไดซื้อสินคาและบรกิารของบริษัทแตอยางใด แตมีคุณลักษณะตรงกับเปาหมายของบริษัท 

2. ระดับ ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคลท่ีไดซื้อสินคาหรือบริการของทางบริษัทอยางนอย
หนึ่งครั้ง 

3. ระดับ ลูกคา (Client) คือ บุคคลท่ีกลับมาซื้อสินคาหรือบริการของทางบริษัทแต
มีทัศนคติที่เปนกลาง 
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4. ระดับ ผูสนับสนุน (Supporter) คือ ลูกคาที่ชอบสินคาหรือบริการของทาง
บริษัท มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทแตไมกระตือรือรนเทาที่ควร เปนลูกคาประจําแตยังไมออกมาสนับสนุน
อยางจริงจัง 

5. ระดับ ผูท่ีเปนกระบอกเสียง (Advocater) คือ ลูกคาที่ช่ืนชอบสินคาและบริการ
ของบริษัทอยางมาก มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทอยางตอเนื่อง มีการการชวยทํา
การตลาดใหแกบริษัท อีกทั้งยังชวยแนะนําสินคาหรือบริการของบริษัทใหแกลูกคารายใหม 

6. ระดับ ผูท่ีเปนหุนสวน (Partner) คือ บุคคลท่ีทําธุรกิจกับบริษัท เสมือนเปน
หุนสวนที่ตองการสรางความสัมพันธในการแสวงหาผลกําไรรวมกันในระยะยาว ความสัมพันธในระดับ
นี้กอใหเกิดความภักดีตอบริษัทและตราสินคาของบริษัทมากที่สุด   

2.5 องคประกอบหลักของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธ ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ที่เรียกงายๆ วา DEAR 

Model คือ (วิทยา ดานธํารงกุล และพิภพ อุดร, 2547: 45-57) 

1. การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 

การสรางฐานขอมูลลูกคาเปนข้ันตอนแรกของการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยการรวบรวม
องคประกอบที่เปนรายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) รวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ 
จัดแบงและเลือกกลุมลูกคาออกตามคุณคาของลูกคา หรือตามความสามารถที่ลูกคาในแตละกลุมจะ
สรางกําไรใหบริษัทในระยะยาว 

1.1 สรางฐานขอมูลลูกคา 
 การประกอบธุรกิจขายสินคาบนอินเทอรเน็ตมักจะใหลูกคาลงทะเบียนสมัครสมาชิก 

และกรอกรายละเอียดเก่ียวกับตนเอง เชน ช่ือ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ การงาน ที่อยูอาศัย รายได 
รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับความชอบ และนิสัยสวนตัว เพ่ือไวใชติดตอกันระหวางบริษัทและลกูคา ซึ่ง
เปนเรื่องงายแกบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานน้ีจะสรางฐานขอมูลเบื้องตนของลูกคา และถาลูกคามีการ
ปฏิสัมพันธกับบริษัทมากเทาใดขอมูลในสวนน้ีก็จะย่ิงมีมากข้ึน สวนบริษัทที่ไมมีการเก็บขอมูลและไม
มีฐานขอมูลของลูกคา อาจเริ่มตนจากการเก็บขอมูลเกาของลูกคาที่หาไดจากแหลงภายใน เชน ฝาย
ขาย ฝายบัญชี ฝายบริการลูกคา ฯลฯ ฐานขอมูลของลูกคาควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้   

รายการซื้อสินคา ประกอบดวย ประวัติการซ้ือสินคา รายละเอียดสินคา  เชน 
รายการสินคา ราคาสินคา วันที่สั่งซื้อ วิธีการจัดสง วิธีการชําระเงิน ฯลฯ 

การติดตอลูกคา การติดตอทั้งจากลูกคาถึงบริษัท และจากบริษัทถึงลูกคาผาน
ชองทางติดตอทุกชองทางไมจํากัดวาตองเปนเรื่องเก่ียวของกับการขายหรือไม พรอมรายละเอียดใน
การติดตอ 
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ขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวลูกคา เปนขอมูลที่ ใชประโยชน
ในการจัดกลุมและการวิเคราะหลูกคา 

การตอบสนองของลูกคาตอเครื่องมือทางการตลาดตางๆ ที่บริษัทใช เชนการ
ตอบสนองของลูกคาท่ีไดรับการติดตอจากพนักงานขาย การสื่อสารในรูปแบบไปรษณียถึงลูกคา และ
การติดตอติดตอจากบริษัทในรูปแบบอื่นๆ 

1.2 การวิเคราะหและเจาะจงลูกคาตามมูลคา 
  ปจจุบันแนวคิดเรื่องลูกคาเปลี่ยนแปลงไปดวยแนวคิดในการสรางกําไรจากลูกคาใน
ระยะยาว  การจัดกลุมลูกคาแบบเดิมๆ จึงลดความสําคัญลงไป และใชการสรางความเขาใจลูกคาเปน
รายบุคคล วิเคราะหลูกคาแตละบุคคลจากโอกาสในการทํากําไรทั้งปจจุบันและอนาคต กําไรที่กลาว
ขางตนมาจากสิ่งตอไปนี้คือ 

โอกาสที่ลูกคาซื้อสินคาอยางหนึ่งแลว ซื้อสินคาอยางอื่นๆ ดวย (Cross Selling) 
หรือการซื้อตอเน่ือง เชน ลูกคาเงินฝากของธนาคาร มีโอกาสเปนลูกคาบัตรเครดิต สินเช่ือ กองทุน 
ประกันชีวิต ฯลฯ 

โอกาสที่ลูกคาเพิ่มขนาดของการซื้อ (Up Selling) หรือการตอยอดโดยวิธีตางๆ 
ไดแก การซ้ือสินคาที่มีราคาสูงไปจากเดิม เชน เคยใชบัตรเครดิตธรรมดาแลวเปลี่ยนเปนที่มีวงเงิน
สูงข้ึน เชน บัตรเงิน บัตรทอง บัตรแพลตินัม หรือเพิ่มความถ่ีหรือปริมาณการใชงาน เชน ใช
โทรศัพทมือถือมากข้ึน ฝากเงินเขาบัญชีเพิ่มข้ึน รวมถึงการที่บริษัทสามารถข้ึนราคาไดมากกวาคู
แขงขันเนื่องจากลูกคาใหคุณคาในความสัมพันธกับบริษัท  

ความสามารถที่กิจการจะลดตนทุนได เชน ตนทุนการขาย ตนทุนการขนสง 
ตนทุนการแสวงหาลูกคาใหม ตนทุนการโฆษณาประชาสัมพันธหรือการสงเสริมการขาย ฯลฯ 

2. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 
เทคโนโลยีเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหการบริหารลูกคาสัมพันธเปนที่ยอมรับและประสบ

ผลสําเร็จ องคกรจึงตองมีการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมในการวิเคราะหและแยกแยะลูกคา เพื่อ
การสรางจุดที่ใชติดตอ (Contact Point/Touch Point) ลูกคา ที่สงผลตอการปฏิสัมพันธระหวาง
องคกรกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหการติดตอลูกคาเปน
รายบุคคลทําไดงาย การกระจายขอมูลของลูกคาผานทุกชองทางในการติดตอโดยรวบรวมไวใน
คลังขอมูล (Customer data warehouse) เพ่ือการเรียนรูของลูกคา จะสามารถสรางความพึงพอใจ
และความสัมพันธที่ดีในท่ีสุด  

2.1 เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 การสรางฐานขอมูล การจัดเตรียม และการเขาถึงขอมูลของลูกคา สงผลตอ
ความสําเร็จของระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ การเลือกใชเทคโนโลยีและระบบท่ีเหมาะสม (ทั้ง
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ระบบปฏิบัติการและระบบวิเคราะห) จึงเปนสิ่งสําคัญ บริษัทจะตองทําแผนการจัดการขอมูลลูกคา 
เพื่อใหทราบวาจะจัดเก็บขอมูลลูกคาจากไหน ตองการขอมูลลูกคาใหอยูในลักษณะใดและจะกระจาย
ขอมูลลูกคาในองคกรอยางไร ตัดสินใจเลือกสวนใดที่ตองการพัฒนาเองภายในหรือสวนใดจะจาง
ภายนอกทํา ตองการขอมูลที่มีคุณภาพในระดับใดในดานความควรอบคุลมและความเจาะจง สิทธ์ิใน
การเรียกดูขอมูล และการยอมรับของผูใชขอมูลภายในองคกร  

2.2 สรางจุดการติดตอกับลูกคา 
 การปฏิสัมพันธกับลูกคาเปนหวัใจหลกัของการบริหารลกูคาสัมพันธ ความสําเร็จของ

การบริหารลูกคาสัมพันธข้ึนอยูกับทุกจุดของการติดตอกับลูกคานั้น ความสัมพันธไดรับการเนน
คุณภาพ ความสม่ําเสมอและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือไม และบริษัทจะตอง
สามารถวิเคราะหไดวาควรใชการติดตอกับลูกคาแตละรายแตกตางกันอยางไร  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความ
ตองการ คุณลักษณะ พฤติกรรม ฯลฯ ของลูกคา 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสือ่สารและอินเทอรเน็ตทําใหชองทางการติดตอกับ
ลูกคาเปนรายเฉพาะบุคคลทําไดงายข้ึน ปจจุบันการสงขอความ ภาพและเสียงที่มีความแตกตางและ
เจาะจงตัวลูกคาสามารถทําไดอยางหลากหลายผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตหรือผาน
แอปพลิเคช่ันตางๆ ที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถสรางการปฏิสัมพันธไดทันที การพัฒนา
เทคโนโลยีอยางตอเนื่องจะสามารถสรางจุดของการติดตอระหวางบริษัทกับลูกคาไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2.3 กระจายขอมูลลูกคาผานทุกชองทางการติดตอ 

 ความสามารถในการระบุขอมูลลูกคารายบุคคลผานทุกสื่อหรือทุกชองทางของการ
ติดตอ (Cross-media and cross-channel) เปนขอกําหนดพ้ืนฐานประการหน่ึงของการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ ไมวาลูกคาจะใชวิธีติดตอเขามาอยางไรขอมูลลูกคาจะตองถูกเรียกดูไดจากคนที่
เกี่ยวของ โดยการเขารหัสและรวบรวมขอมูลลูกคาไวในคลังขอมูลลูกคา (Customer Data 

Warehouse) ทําใหการเรียนรูลูกคาสามารถเกิดไดทุกจุด ทุกชองทาง สรางความพึงพอใจและ
ความสัมพันธที่ดีในที่สุด 

3. การกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธ (Action) 

หลังจากมีฐานขอมูลของลูกคาและสามารถแยกลูกคาออกเปนกลุมตามมูลคาของลูกคา
แลว ข้ันตอไปคือการวางแผนงานกิจกรรมตางๆ ทางการตลาดและอื่นๆ เพื่อสราง รักษา และผูก
ความสัมพันธกับลูกคา ดวยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งแบงออกเปนกลุม ดังนี้ 

3.1 การบริการลูกคา (Customer Service) 
 การบริการลูกคาทั้งในเชิงรับ (Reactive) คือการแกปญหาใหลูกคา และในเชิงรุก 

(Proactive) คือการคาดเดาความตองการของลูกคา หาวิธีตอบสนองกอนที่ลูกคาจะเกิดปญหา ซึ่ง
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เปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและรักษาลูกคา นํามาซึ่งการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา 

3.2 โปรแกรมสะสมคะแนน/โปรแกรมสรางความภักดี (Frequency/Loyalty 

Programs)  
 เปนการใหสิ่งตอบแทนแกลูกคาเมื่อมีการซ้ือสินคาหรือการบริการซํ้าๆ โดยการให

สิทธิการเปนสมาชิกหรือวิธีการสะสมคะแนน หลายธุรกิจใชวิธีการน้ีในการรักษาลูกคาและสรางความ
ภักดีอยางไดผล 

3.3 โปรแกรมสรางความสัมพันธในเชิงสังคม (Community Programs)    
  เปนการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมลูกคากับบริษัทหรือระหวางกลุม
ลูกคากันเอง โดยการสรางกลุมหรือชมรมในเรื่องที่ลูกคาสนใจ การสรางเว็บไซตชุมชนที่เปดใหลูกคา
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามปญหาระหวางกันเองหรือกับบริษัทได  ซึ่งเปนการรักษา
ความสัมพันธที่ดีและยึดเหนี่ยวลูกคาไวในระยะยาว 

3.4 โปรแกรมสรางความสัมพันธเชิงโครงสราง (Structural Ties) 
  บริษัทอาจจะตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหกับลูกคาเพื่อการ
เช่ือมโยงลูกคาเขากับบริษัท ชวยใหลูกคามีความสะดวกในการทําธุรกรรมตางๆ เชน การติดตอ การ
สั่งซื้อ การชําระเงิน การควบคุมสินคาคงคลัง เปนตน 

4. การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 
ข้ันตอนน้ีคือ กิจกรรมการประเมนิผลการบรหิารความสัมพันธและการรักษาความเติบโต

ของความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา 
4.1 ประเมินผลการบรหิารความสมัพันธลูกคา 

  เกณฑในการประเมินผลสําเร็จของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากนํา
ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธมาใช แมวาเกณฑการวัดแบบเดิมที่เนนในเรื่องการเงินและการตลาด 
เชน ความสามารถในการทํากําไร อัตรากําไร สวนแบงการตลาด จะยังคงมีความสําคัญ แตในระบบ
การบริหารลูกคาสัมพนัธจะตองเพิ่มเกณฑการวัดที่มุงเนนความสําคัญของลูกคา เพ่ือช้ีใหผูบริหารเห็น
วาการบริหารลูกคาสัมพันธประสบความสําเร็จหรือไม เกณฑประเมินผลที่สําคัญ ไดแก ตนทุนในการ
แสวงหาลูกคา อัตราการสูญเสยีลูกคา อัตราการซ้ือของลูกคา สวนแบงการซื้อของลกูคาที่ใหกับบริษัท
เมื่อเทียบกับคูแขง หรือสวนแบงกระเปาเงิน (Share of Customer/Share of Wallet)  

4.2 ขยายและรักษาการเติบโตของความสัมพันธ 
  การขยายการเติบโตของความสัมพันธจะใชประโยชนจากความคุนเคยและความ
เช่ือถือที่ลูกคามีตอกิจการในการขยายขอบเขตการซื้อสินคาหรือการบริการใหกวางข้ึน โดยการ
นําเสนอสินคาหรือการบริการใหมๆ หรือการตอยอดใหมีมูลคาสูงข้ึน เน่ืองจากลูกคาเดิมมีแนวโนมจะ
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ซื้อสินคาหรือการบริการใหมของกิจการมากกวาลูกคาใหมหลายเทา นอกจากน้ันกิจการสามารถ
กระตุนความถ่ีในการซื้อสินคาหรือการบริการใหเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธทางการตลาดมีมาก
ข้ึน และนําไปสูความสัมพันธที่แนบแนน 

องคประกอบของการบริหารลูกคาสัมพันธ คือ การจัดระบบและลําดับความสําคัญ
เหตุการณที่สําคัญตางๆ (Lawson-Body และ Limayem. 2004 อางใน วิระพงศ จันทรสนาม, 
2551) ประกอบดวย 

1. การติดตามลูกคา (Customer Prospecting) คือ การท่ีกิจการใหความสําคัญใน
การศึกษาความตองการ ความจําเปน และการคาดการณของลูกคาใหม โดยการสํารวจเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆ เพื่อการเตรียมผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจและดึงดูดใจสําหรับลูกคารายใหม ตองมีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนสารสนเทศไวสําหรับบริการลูกคาในกรณีที่มีการรองขอจากลูกคาเดิม 

2. การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (Relations with Customers) คือ การเริ่มตน 
การพัฒนา การรักษา การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจ โดยยึดหลักความซื้อสัตยสุจริต การ
รักษาจริยธรรม การสรางความเช่ือถือตอกัน 

3. การบริหารการสื่อสารระหวางกัน ( Interactive Management) คือ การ
ปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสาร การโตตอบ การเช่ือมโยง การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ ระหวาง
ลูกคากับองคกร และการสรางชองทางในการติดตอสื่อสารเพ่ือรองรับลูกคาใหรูสึกดียิ่งข้ึนไป 

4. ก า ร เ ข า ใ จ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ลู ก ค า  ( Understanding Customers 

Expectations) คือ การมุงเนนใหความสําคัญในการวิเคราะหและสรางมวลความรูเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความตองการของลูกคา เพ่ือจัดเตรียมสินคาและการบริการท่ีดีที่สุดใหแกลูกคา 

5. การใหอํานาจ (Empowerment) คือ การใหการสนับสนุนสงเสริม การใหโอกาส 
และการใหรางวัลแกพนักงานท่ีไดริเริ่มและมีสวนในการสรางสรรคคุณคา และสามารถแกไขปญหาให
ลูกคาได 

6. การเปนหุนสวน (Partnerships) คือ การสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานตางๆ 
แกผูจัดการสินคา คูคาที่มีกิจกรรมที่สรางสรรคกับลูกคา และเพิ่มความตองการของการบริการไปสู
ผลิตภัณฑและการนําเสนอการบริการท่ีดีใหแกลูกคา 

7. การทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) คือ การมอบหมายใหแตละ
หนวยงานธุรกิจนําเสนอสินคาและการบริการแกลูกคา และพัฒนาหรือเตรียมผลิตภัณฑที่มีความ
เฉพาะใหมีความพิเศษ และแตกตางแกลูกคาเปนการเฉพาะเจาะจง 

2.6 ประเภทของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธมีแนวคิดและวิธีการท่ีแตกตางกันอยางหลากหลาย สามารถ

แบงไดเปน 7 ประเภท (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2554: 2 อางใน ชลลณา กุลสุวรรณ, 2556) ดังนี้ 
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1. การบริหารลูกค าสัมพันธที่ ให การสนับสนุนแกกระบวนการทางธุรกิจ 
(Operational Customer Relationship Management) เปนการบริหารลูกคาสัมพันธที่ใหการ
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจที่เปนการบริการใหสวนหนาตางๆ เชน การขาย การใหการ
ปฏิสัมพันธกับลูกคา การตลาด เปนตน ขอมูลทั่วไปจะถูกเก็บรวบรวมไวในประวัติการติดตอของ
ลูกคา ทําใหพนักงานท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ลดปญหาการ
รบกวนลูกคาโดยการสอบถามโดยตรง จุดประสงคของการบริหารลูกคาสัมพันธประเภทนี้ คือ การ
บริหารจัดการการรณรงคสินคาและการบริการ การดําเนินงานเพื่อกระตุนยอดขาย การดําเนินงาน
ดานการตลาด และระบบการบริหารจัดการการขาย 

2. ระบบสนับสนุนการขาย (Sale Force Automation: SFA) เปนกระบวนการที่
ทําใหสินคาหรือบริการไปสูมือลูกคา โดยการกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขาย เชน 
การบริหารกิจกรรมตางๆ การหาวิธีการในการตอบสนองลูกคา การเขียนรายงาน การสรางโอกาส
และการประเมิน การบริหารจัดการระบบบัญชี การขาย และกระบวนการจัดระเบียบการสั่งซื้อ เปน
ตน 

3. การบริหารลูกคาสัมพันธโดยการวิเคราะหขอมูลลูกคา (Analytical Customer 

Relationship Management) เปนวิธีวิเคราะหขอมูลลูกคาโดยมีวัตถุประสงคตางๆ เชน การ
ออกแบบโปรแกรมและการดําเนินการรณรงคทางการตลาด การไดลูกคาใหมๆ การไดรับโอกาสใน
การนําเสนอ แนะนํา เชิญชวน และจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาของธุรกิจ การจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาอื่นๆ 
เพิ่มอีก ที่เปนสินคาและบริการของบริษัทที่อยูในแผนกอื่นๆ หรือของธุรกิจในเครือ ใหมีการซ้ือยาง
ตอเนื่อง สรางใหลูกคามีการตอยอดซ้ือสินคาที่มูลคาที่สูงข้ึน เปนตน 

4. การบริหารลูกค าสัมพันธ โดยการมีระบบการขายท่ีชาญฉลาด  ( Sale 

Intelligence Customer Relationship Management) เปนการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีเครื่องมือ
ในการขายตรง มุงเนนใหพนักงานขายคํานึงถึงในเรื่องของการซ้ืออยางตอเนื่อง การซื้อตอยอด โอกาส
ในการสับเปลี่ยนลูกคา การสูญเสียลูกคา แนวโนมของผูบริโภค บทบาทในการขาย การจัดระเบียบ
ของการเขาถึงลูกคา และประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ 

5. การบริหารลูกคาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด ( Campaign 

Management) เปนการผสมผสานระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธที่ใหการสนับสนุนกระบวนการ
ทางธุรกิจและการบริหารลูกคาสัมพันธโดยการวิเคราะหขอมูลลูกคา โดยการรวมกลุมเปาหมายจาก
พื้นฐานลูกคาที่มีอยูและแบงตามหลักเกณฑที่ตองการ การนําสงสิ่งที่จะนําเสนอใหถึงมือลูกคาที่ได
เลือกแลว โดยใชชองทางในการสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพท อีเมล ไปรษณีย SMS เปนตน การคนหา 
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหสถิติการนําเสนอ รวมถึงการนําผลตอบรับของลูกคามาวิเคราะหถึง
แนวโนมในอนาคต 
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6. การบริหารลูกคาสัมพันธโดยการเขามาจัดการกับลูกคา ( Collaborative 

Customer Relationship Management) เปนรูปแบบการจัดเก็บขอมูลลูกคาแตละแผนกในธุรกิจ
ในรูปแบบองครวม เชน ฝายการตลาด แผนกขาย ฝายลูกค าสัมพันธ เปนตน เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลลูกคาที่ไดรวบรวมไวแตละแผนก เชน การไดรับขอมูลตอบกลับจากตัวแทน
สนับสนุนลูกคาในเรื่องการใหบริการและการเรียกรองของลูกคาที่มีกลับมา ซึ่งเปนประโยชนสําหรับ
การปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการโดยรวมของธุรกิจ 

7. การสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) เปนวิธีการจัดการ
ลูกคาโดยมีศูนยที่ทําหนาที่ติดตอและจดักิจกรรมสรางสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจ ซึ่งตัวแทนของธุรกิจ
จะทําหนาที่ติดตอลูกคาและผูบริโภค รวมถึงกลุมที่ไมประสงคออกนามเปนการภายใน การเตือน
ลวงหนาสามารถทําไดในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวสินคาและความรูสึกและทศันคติของผูบริโภค 

2.7 แนวความคิดหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ดังน้ี (ภาณุ ลิมมานนท, 2554: 45-

46) 
1. การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) มีจุดประสงคเปนไปเพื่อความสัมพันธที่

ยั่งยืนกับลูกคา โดยจําเปนตองอาศัยความคุนเคยท่ีละเอียดออนกบักระบวนการท่ีลกูคาสรางคุณคาข้ึน
ดวยตนเอง เมื่อพิจารณากระบวนการท้ังหมด ความสําคัญของความสัมพันธเดียวก็จะหมดไป ทั้งธุรกจิ
และลูกคาตองมีการปรับกระบวนการเขาหากันเพื่อที่จะไดประโยชนรวมกัน ซึ่งในหลักการนี้ขอ
ไดเปรียบของการแขงขันไมไดข้ึนอยูกับราคาเพียงอยางเดียว แตอยูที่ความสามารถของธุรกิจที่จะชวย
สรางคุณคาเพ่ิมเพื่อตัวลูกคาเอง 

2. ใหบริษัทมองวาสินคาเปนกระบวนการ (Product as Process) ในภาวะที่ความ
แตกตางระหวางสินคาและบริการก็หมดความหมายไป สินคากลายเปนหนวยหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
แลกเปลี่ยนระหวางกระบวนการของบริษัทกับลูกคา ความสามารถของบริษัทก็จะเปลี่ยนไปเปนการ
สรางคุณคาของลูกคา ดังน้ัน การสรางความแตกตางทางดานสินคาไดเปลี่ยนไปเปนการสรา งความ
แตกตางระหวางกระบวนการ และไดเปดโอกาสใหสรางรูปแบบความสัมพันธอยางไรขีดจํากัด 

3. มีความเกี่ยวของกับหนาที่ (Duty) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ของ
บริษัท การที่บริษัทตอบสนองความตองการของลูกคาเพียงอยางเดียว หรือแมแตลูกคามีความพึง
พอใจแลวยังไมเพียงพอ บริษัทสามารถสรางความสัมพันธที่เหนียวแนนมากข้ึน โดยการสรางสํานึกใน
หนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน (Accountability) การพัฒนาความสัมพันธนี้จะชวยสรางคุณคา
ใหกับบริษัทและลูกคาเอง 
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2.8 อินเทอรเน็ตชวยสนับสนุนกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ  
อินเทอรเน็ตชวยสนับสนุนกลยุทธการบริหารลูกคาได 3 ระดับ ดังน้ี (มัลลิกา ตนสอน 

และสิทธิชัย อธิกมาศ, 2546: 164-165) 
1. การสงขอมูล อินเทอรเน็ตจะเปนชองทางชวยใหลูกคาในปจจุบันและในอนาคต 

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการของธุรกิจ รวมถึงการรับรูชองทางการติดตอกับธุรกิจ 
โดยการนําขอมูลตางๆ นําเสนออยูบนเว็บไซต การสงโบรชัวรสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ต การ
อธิบายสินคาและบริการของธุรกิจใหแกบุคคลทั่วไป และมีการแจงที่อยูและชองทางการติดตอกับ
ธุรกิจอยางไร 

2. การรับขอมูลจากลูกคา ในระดับนี้จะมีความซับซอนมากข้ึน จะไมไดเปนการให
ขอมูลแกลูกคาอยางเดียว แตจะมีการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาไดมากข้ึนจากตัวลูกคาเอง อินเทอรเน็ตจะ
ชวยใหสามารถเก็บขอมูลที่มปีระโยชนเกีย่วกับลูกคาไดสะดวก โดยจะไดรับขอมูลจากการตอบคําถาม
ของลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถไดรับขอมูลโดยไมตองไปรบกวนเวลาจากลูกคาโดยตรง 

3. การขายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เปนระดับที่สูงสุด คือ สามารถใช
อินเทอรเน็ตในการสงสินคาและบริการใหกับลูกคา สามารถสรางความสัมพันธแบบมีประโยชน
รวมกันกับลูกคา ซึ่งไมเคยพบปะหรือมีปฏิสัมพันธมากอน โดยความสัมพันธสามารถประสบ
ความสําเร็จไดในโลกเทคโนโลยีในปจจุบัน ธุรกิจสามารถขายสินคา ตอบคําถาม เสนอสินคาและ
บริการเพ่ิมเติมแกลูกคา รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกคาได โดยไมจําเปนตองติดตอลูกคา
เปนการสวนตัว อินเทอรเน็ตสามารถสงมอบคุณคาใหลูกคาดวยวิธีการแบบใหม และลดภาระในการ
ใชทรัพยากรแบบเดิมๆ  

2.9 การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการบริหารลูกคาสัมพันธ   
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารลูกคาสัมพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

งาน ดังนี้   (แบชเชอรเลอรอินเตอร, 2550: เว็บไซต อางใน วิระพงศ จันทรสนาม, 2551) 
1. ระบบการตลาดอัตโนมตัิ (Market Automation) เปนการนําระบบเทคโนโลยีมา

ชวยในการวิเคราะหขอมูลตางๆ ของลูกคา เฉพาะบุคคล (Personalization) ประวัติลูกคา มูลคา 
ประเภทของสินคาและความถ่ีในการซื้อ เปนตน การตลาดทางไกล (Tele-Marketing) เปนการ
นําเสนอสินคาหรือบริการท่ีเหมาะสมใหแกลูกคาในเวลาท่ีเหมาะสม และการใชระบบคนหาชุดขอมูล 
(Data Mining) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหมากขึ้น 

2. การขายอัตโนมัติ (Sale Automation) เปนกระบวนการที่ทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูมือลกูคา เริ่มตั้งแตการใหขอมูลของสนิคา การจัดสินคาและบริการใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา การตอรองราคา การทําสัญญา การตรวจสอบวงเงินลูกคา ฯลฯ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช
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จะทําใหธุรกิจสามารถเขาถึงขอมูลสินคา ลูกคา การติดตอกับบุคคลท่ีเกี่ยวของไดโดยไมตองคํานึงถึง
สถานที่และเวลา 

3. การบริการ (Service) เปนการใหบริการลูกคาดวยชองทางตางๆ ไดแก การใช
ระบบ Call Center การตอบคําถามลูกคา การใหขอมูลแกลูกคา การโตตอบผานระบบ IVR 

(Interactive Voice Response) การต้ังศูนยบริการ การจัดทําเว็บไซต เพื่อใหบริการในดานตางๆ แก
ลูกคา เชน บริการดาวโหลดไฟล รับแจงปญหา เปนตน 

4. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนการทําธุรกรรมตางๆ โดยใช
ชองทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต การใหขอมูล การนําเสนอ การทํารายการซื้อขายสินคา ระบบการชําระ
เงิน และบริการหลังการขาย 

เทคโนโลยีที่จําเปนตองใชในการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดแก  (แบชเชอรเลอรอินเตอร, 
2550: เว็บไซต อางใน วิระพงศ จันทรสนาม, 2551) 

1. คลังขอมูล (Data Warehouse) เปนการรวบรวมฐานขอมูลจากระบบปฏิบัติการ 
มาจัดทําสรุปและเรียบเรียงใหมตามหัวขอตางๆ เพื่อใหเกิดความงายและสะดวกแกผูใชขอมูล ขอมูล
จะจัดเก็บในลักษณะสรุป ประวัติทางธุรกรรมและแนวโนมตางๆ เชน ยอดขาย รูปแบบทางธุรกิจ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน 

2. การขุดคนขอมูล (Data Mining and OLAP) เปนซอฟทแวรหรือเครื่องมือที่นํา
ขอมูลจากขอมูลปฏิบัติการ จากระบบฐานขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา รวมทั้งการศึกษาแนวโนมของตลาดและการแบงแยกตลาดเพื่อ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ 

3. การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet Technology) เปนการนําเทคโนโลยี
ทางดานอินเทอรเน็ตมาใชปรับปรุงการปฏิสัมพันธกับลูกคา เชน การใชเว็บไซต การใชอีเมล การใช
ระบบสงขอความ (Instant Messaging) การใชแอปพลิเคช่ันบนสมารทโฟน เปนตน 

4. ระบบศูนยบริการลูกคา (Call Center) เปนการใชระบบ PC Telephony และ 
Internet Telephony เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการรวมระบบ
โทรศัพทเขากับระบบงานตางๆ เชน การขาย การเงิน ระบบฐานขอมูลลูกคา ผลิตภัณฑ ฯลฯ 

5. ระบบโทรศัพทมือถือ เปนการใชเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาของระบบโทรศัพทมือถือ 
หรือสมารทโฟน ทําใหในปจจุบันสามารถรับสงขอมูลไดทั้งรูปแบบ ภาพ เสียง ขอมูล ขอความ รวมถึง
ภาพเคลื่อนไหว ดวยอัตราการเติบโตของผูใชงานท่ีเพิ่มข้ึน และเทคโนโลยีดานอินเทอรเน็ตไรสายที่
เติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหโทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน มีบทบาทสําคัญในการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา 
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การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะสงผลใหธุรกิจสามารถใหบริการไดยิ่งข้ึน และ
สามารถลดตนทุนที่ เกิดจากการติดตอสื่อสารใหรูปแบบเดิม โดยการเลือกใชเทคโนโลยีการ
ติดตอสื่อสารท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถลดข้ันตอนหรือกระบวนการในการ
ทํางาน และลดจํานวนบุคลากรในบางสวนงานลงได ดังนั้น ธุรกิจในปจจุบันจึงใหความสนใจในการ
ปรับปรุงระบบการจัดการลูกคาสัมพันธโดยการนําเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น เรียกวา ระบบการจัดการ
ลูกคาสัมพันธออนไลน (Electronic Customer Relationship Management: e-CRM) 

2.10 การรักษาลูกคา (Customer Retention) 
การรักษาลูกคา หมายถึง การท่ีลูกคาซื้อสินคาหรือบริการอยางตอเนื่องตลอดชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือการที่ลูกคาแสดงความสนใจท่ีจะซื้อสินคาหรือบริการในครั้งตอไป 
การรักษาลูกคา  ทําใหบริษัทมีกําไร (Customer Retention Improve 

Profitability) 
Reichheld และ Sasser ระบุวา (อางใน สมวงศ พงศสถาพร และ สุนทร เลาหพัฒน

วงศ, 2551: 78-79) 
การหาลูกคาใหมตองใชทุนสูง และอาจจะตองใชระยะเวลานานในการคืนทุน 

การรักษาลูกคาไวนานๆ เน่ืองจากลูกคาจะมีความพอใจและมั่นใจในความสัมพันธที่
ไดรับจากบริษัท ลูกคามีแนวโนมที่จะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทมากข้ึน 

เมื่อความสัมพันธไดพัฒนาอยางตอเนื่องจนเกิดความเขาใจรวมกัน และมีความ
รวมมือกันมากยิ่งข้ึน จะชวยลดเวลาและตนทุนในการปฏิบัติงานลงได โดยจะมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ลูกคาท่ีพอใจในสินคาและบริการของบริษัท มักจะชอบแนะนําลูกคาใหมให โดยที่
บริษัทไมตองลงทุนในการหาลูกคาใหมเอง การแนะนําลูกคาใหมจากลูกคาที่มีความพึงพอใจสินคา
หรือบริการของบริษัทเปนตัวชวยท่ีมีความสําคัญมาก 

ลูกคาที่มีความภักดี จะไมออนไหวกับราคาสินคาที่เปลี่ยนแปลงไปและจะยัง
สนับสนุนสินคาและบริการของบริษัท แมจะมีการปรับข้ึนราคาสินคาก็ตาม 

วิธีการรักษาลูกคาตลอดไปไดอยางไร (How to Keep a Customer for life) 
(ภาณุ ลิมมานนท, 2554: 249) 

1. คัดเลือกลูกคาจากการหาขอมูลการตลาด 

2. เขาใจในวัตถุประสงคของการทําธุรกิจ 

3. สามารถเปลี่ยนความพึงพอใจของลูกคาใหกลายเปนความภักดีตอองคกรได 
4. จัดโครงการคืนกําไรใหลูกคาบางในแตละโอกาส 

5. พัฒนาสินคาและบริการอยูเสมอ 
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6. เนนการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะเรื่องการบริการท่ีเปนเลิศ 

7. ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

8. เขาใจในความตองการของลูกคา 
9. คํานึงเสมอวาอะไรคือสิ่งที่สําคัญของลูกคาและพยายามเพ่ิมมูลคาอยางตอเน่ือง 
10. คนหาสาเหตุที่ลูกคาเริ่มออกหางจากองคกรดวยการสํารวจ 

11. วิเคราะหขอผิดพลาดขององคกร 
12. มีมาตรฐานการบริการท่ีดี ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
13. ทําในสิ่งที่ดี และพัฒนาเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ 

ในการดําเนินกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการ
บริหารลูกคาสัมพันธ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ไดถูกพัฒนาอยางกาวหนาทําใหการสื่อสารน้ันเปนเรื่องที่
งายข้ึน ทําใหเกิดการแขงขันมีมากตามไปดวย การเกิดผูประกอบการใหมๆ สงผลใหลูกคามีทางเลือก
ที่มากข้ึน การบริหารลกูคาสัมพันธจึงกลายเปนเครื่องมือทีม่ีบทบาทสาํคัญในการดําเนินกิจการในดาน
ตางๆ การสรางและการรักษาลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจในตัวสินคาและบริการใหกับลูกคาได
อยางตอเนื่องยาวนาน ทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาและสรางความสัมพันธอันดีตอ
องคกร 

ผูวิจัยจึงนําแนวคิดทฤษฏีเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธมาประยุกตใชเปนตัวแปรในการ
ทําวิจัยครั้งนี้ จาก 4 องคประกอบหลักของ วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547)  และจาก 7 
องคประกอบหลัก ของ Lawson-Body และ Limayem (2004) (อางใน วิระพงศ จันทรสนาม, 
2551) เพ่ือใหเหมาะสมกับประชากรในงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก การเก็บขอมูลลูกคา การติดตามลูกคา 
การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา การบริหารการสื่อสารระหวางกัน การเขาใจความคาดหวังของลูกคา 
และการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล  
  
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตอบรับจากลูกคา 

การตอบรับจากลกูคา (Customer Response) หมายถึง การแสดงออกของลูกคาที่มีตอ
ธุรกิจวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด และเปนผลสะทอนใหเห็นวาวาธุรกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดแคไหน หลังจากที่ลูกคาไดบริโภคสินคาหรือบริการของบริษัท ซึ่งขอมูล
เหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจจําเปนตองใหความสําคัญตอการ
ตอบรับจากลูกคา เพ่ือใชในการสรางและรักษาความสัมพันธใหมีความยั่งยืน ธุรกิจจึงตองหาแนวทาง
หรือวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งการตอบรับทางบวกจากลูกคา 

ความพึงพอใจของลูกคาเปนหัวใจสําคัญในการรักษาความสัมพันธกับลูกคาใหยาวนาน 
เพื่อรักษาและการไดมาซึ่งลูกคาใหม รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากลูกคาตลอดชีวิต ลูกคาที่พึง
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พอใจจะซื้อสินคาซ้ํา กลาวถึงสินคาและบริการของบริษัทในทางที่ดี ใหความสนใจกับตราและโฆษณา 
รวมทั้งซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ จากบริษัทคูแขงนอยกวา นักการตลาดหลายคนสรางผลิตภัณฑใหอยู
เหนือกวาความคาดหวังของลูกคา เพ่ือสรางความประทับใจใหกับลูกคา ลูกคาที่รูสึกประทับใจมักจะ
ซื้อซ้ํามากข้ึนและกลาวถึงสินคาและบริการของบริษัทในทางที่ดี (Kotler, 2544 อางใน วารุณี ตันติ
วงศวาณิชและคณะ, 2545: 108)  

3.1 การตอบรับจากลูกคา แบงออกเปน 5 รูปแบบ (Management Studio Guide, 

2008) 
1. ลูกคาท่ีพึงพอใจมาก จะมีความประทับใจ และรูสึกวาสินคาหรือบริการท่ีไดรับ

มากกวาความคาดหวัง จะมีความรูสึกดีใจช่ืนชมศรัทธาแกบริษัท มักจะชวยแนะนําหรือบอกตอไปสู
บุคคลอื่น และมักจะซื้อสินคาและบริการของตอเน่ืองอยางยาวนาน 

2. ลูกคาท่ีพึงพอใจเทากับที่คาดหวัง จะมีความพึงพอใจ แตยังไมรูสึกประทับใจใน
สินคาหรือบริการของบริษัท ลูกคากลุมนี้มักไมคอยบอกตอไปสูบุคคลอื่น โดยปกติมักจะกลับมาซื้อ
สินคาหรือบริการอีก แตจะมองหาสินคาหรือบริการจากที่อื่นที่คิดวาดีกวาและเปลี่ยนไปซื้อไดทุกเมื่อ 

3. ลูกคาที่คอนขางพอใจ โดยจะข้ึนอยูกับความสามารถและความพยายามของ
บริษัท 

4. ลูกคาท่ีไมพึงพอใจ จะมีความรูสึกวาสินคาหรือบริการท่ีไดรับต่ํากวาที่คาดหวัง 
แตยังไมมีความรูสึกในแงลบตอบริษัท 

5. ลูกคาท่ีไมพึงพอใจ จะมีความรูสึกในแงลบแกบริษัท 

ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกคาจึงเปนสิ่งที่นักการตลาด พยายามสรางใหเกิดข้ึน 

เนื่องจากเปนที่มาของความสัมพันธที่นําไปสูความจงรักภักดีตอบริษัท ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ตนทุนใน
การแสวงหาลูกคาตํ่าลง และลูกคาสนใจขอเสนอของคูแขงนอยลง (Bearden, n.d. อางใน อรชร มณี
สงฆและคณะ, 2548: 70) ความพึงพอใจมีความสัมพันธกับความจงรักภักดี เม่ือมีความพึงพอใจสูงข้ึน
ความจงรักภักดีก็สูงตามไปดวย โดยความจงรักภักดีที่สูงข้ึนอาจวัดไดจากพฤติกรรมการซื้อซ้าํหรอืการ
บอกตอ (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2555: 5) 

3.2 พฤติกรรมของลูกคาท่ีมีความพอใจ 

เปาหมายของการสรางความสัมพันธกับลูกคา คือ การสรางความพึงพอใจแกลูกคา ใน
สถานการณในตลาดมีการแขงขันกันอยางรุนแรง บริษัทตองนําเสนอสิ่งที่เกินเกินกวาความพอใจ 
(More than Satisfied) หรือเสนอคุณคาแกลูกคาที่เหนือกวาคูแขงขัน (Super Customer Value) 
จึงจะสามารถอยูรอดไดในธุรกิจ พฤติกรรมของลูกคาที่เปน “สัญญาณ” แหงความพอใจเหลาน้ี ไดแก 
(Kotler, 2000 อางใน ช่ืนจิต แจงเจนกิจ, 2546: 89-90) 
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1. ลูกคาที่พอใจจะมีความภักดีในบริษัท สินคาหรือผลิตภัณฑ และบริการของ
บริษัท เปนระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน 

2. ลูกคาที่พอใจจะซื้อสินคาละบริการจากบริษัทเพิ่มข้ึน ทั้งที่เปนสินคาในสาย
ผลิตภัณฑเดิมและสินคาในสายผลิตภัณฑอื่นๆ ของบริษัท ทําใหบริษัทมีการนําเสนอสินคาขามสาย
ผลิตภัณฑมากข้ึน (Cross Selling) แกลูกคากลุมนี้ และในอนาคตเม่ือบริษัทมีการขยายสายผลิตภัณฑ 
(Line Extensions) หรือขยายตราสินคา (Brand Extension) ไปใชกับสินคาอื่นท่ีใกลเคียงกันหรือใช
ประกอบกัน ก็จะมีแนวโนมวาลูกคากลุมนี้จะใหความสนใจและอาจจะทดลองซื้อ 

3. ลูกคาที่พอใจจะพูดช่ืนชมสินคา บริการ และช่ือเสียงของบริษัท ใหลูกคาและ
ลูกคาที่คาดหวังรายอ่ืนๆ บางรายจะออกมาปกปองช่ือเสียงของบริษัทจากการโจมตีของคูแขง และ
พยายามแสดงออกดวยการยืนหยัดที่จะซื้อสินคาและบริการของบริษัทตอไป 

4. ลูกคาที่พอใจจะใหความสนใจกับตราสินคาและแคมเปญการสื่อสารทาง
การตลาดของคูแขงนอยมาก เมื่อสินคาหมดจากรานท่ีเคยซื้อ ลูกคาจะเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากชองทาง
จัดจําหนายอ่ืนที่มีของบริษัท ถาไมมีจริงๆ ก็จะรอคอยเปนชวงเวลาหน่ึง เกิด”สวนตางทุนตราสินคา” 
(Brand Equity) กับสินคาของบริษัท นอกจากนี้เม่ือบริษัทตองปรับราคาขายสินคา และแจงใหทราบ
ถึงเหตุผลของการปรับราคาแลว ระยะแรกลูกคาอาจจะไปซื้อสินคาของคูแขง แตเมื่อระยะเวลาผาน
ไปลูกคาเหลาน้ีจะกลับมาซื้อสินคาของบริษัทอีก เม่ือพบวาสินคาของบริษัทคูแขงสรางความพอใจให
ตนเองไดนอยกวาสินคาจากบริษัท 

5. ลูกคาที่พอใจมักจะเปนผูใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัท ซึ่งบริษัท
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาหรือบริการ ใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

3.3 เมื่อลูกคาไดรับความพึงพอใจหรือพึงพอใจมากจากการไดบริโภคสินคาหรือ
บริการ จะสงผลใหพฤติกรรมของลูกคาเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ (Kotler, 2009: 165) 

1. ซื้อสินคาและบริการจากบริษัทมากขึ้น มีความภักดีแกบริษัทอยางยาวนาน 

2. ซื้อสินคาและบริการซ้ํา เม่ือบริษัทออกหรือมีการปรับปรุงสนิคาหรือบริการใหม 
3. กลาวถึงสินคาและบริการ รวมถึงช่ือเสียงของบริษัทไปในทางบวก 

4. สนใจขอเสนอของบริษัทคูแขงนอยลง  

5. เสนอความคิดเห็นหรือแนะนําเก่ียวกับสินคาและบรกิารใหบริษัททราบ 

6. เปนลูกคาประจําของบริษัท ซึ่งจะทําใหบริษัทมีตนทุนในต่ําลงได 
จากที่กลาวมาแลว เมื่อลูกคามีความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของบริษัท จะมีการ

ตอบรับจากลูกคา ไดแก จะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทมากข้ึน ซื้อสินคาหรือบริการซ้ําเมื่อบริษัท
ออกหรือปรับปรุงสินคาหรือบริการใหม กลาวถึงสินคาหรือบริการและช่ือเสียงของบริษัทไปใน
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การตอบรับจากลูกคา 

ทางบวก สนใจขอเสนอของบริษัทคูแขงขันนอยลง มีความไวตอการเปลี่ยนแปลงราคาตํ่า มีความภักดี
ที่ยาวนาน และเปนลูกคาประจําของบริษัท 

สรุป ในการดําเนินงานทางธุรกิจการตอบรับจากลูกคาเปนสิ่งที่ผูประกอบการจะตองให
ความสําคัญ การตอบรับจากลูกคาเปนพฤติกรรมหลังจากซื้อสินคาหรือบริการจากผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หากลูกคามีความพึงพอใจจะมีการตอบรับที่ดี มีการซื้อสินคาหรือบริการซ้ํา มี
การแนะนําหรือบอกตอแกบุคคลอื่นใหมาซื้อสินคาหรือบริการของบริษัท รวมถึงอาจจะแนะนําสินคา
ผานชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ และหากลูกคามีความจงรักภักดีจะมีการใชบริการอยางตอเนื่อง การ
ตอบรับจากลูกคาจะเปนการสะทอนที่แสดงใหเห็นวาองคกรสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาไดมากนอยแคไหน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลลณา กุลสุวรรณ (2556) พบวา การบริหาร
ลูกคาสัมพันธบนอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีโดยรวมในดาน
การซ้ือซ้ํา ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและบริการ และดานการบอกตอบุคคลอื่น เนื่องจ ากการ
สรางความย่ังยืนใหธุรกิจนั้นมาจากการสรางความเขาใจ ไวใจ พึงพอใจ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธอยาง
ตอเนื่องกับลูกคา โดยในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาการตอบรับจากลูกคาของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย และผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตอการตอบรับจากลูกคา โดยหากผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มีการบริหารลูกคาสัมพันธที่ดีแลว จะทําใหมีการตอบรับจากลูกคาที่ดีเชนเดียวกัน  ผูวิจัยไดกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” (รายละเอียดดังภาพที่ 2) 

 

 

 

ภาพที่ 2 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย 

 

 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
1. การเก็บขอมลูลูกคา 
2. การติดตามลกูคา 
3. การสรางสัมพันธภาพกบัลูกคา 
4. การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 

5. การเขาใจความคาดหวังของลกูคา 
6. การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.1 การเก็บขอมูลลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน (Business Performance) หมายถึง ผลลัพธจากการปฏิบัติงาน ตาม

นโยบาย เปาหมายและกลยุทธของกิจการ สามารถวัดผลไดจาก ความพึงพอใจของลูกคา ยอดขาย 
ผลกําไร และผลการประกอบการ สามารถบอกไดวาธุรกิจมีผลการการดําเนินงานอยางไร 

การประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation)  
คือ การตรวจสอบหรือวัดผลการปฏิบัติงานและแกไขขอผิดพลาดที่ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อใหเปนไปตามแผนการตลาดที่วางไว การประเมินผลเปนสิ่งสุดทายในการ
บริหารการตลาด 

4.1 กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานมีดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2535: 

37) 
1. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนการตลาด เพ่ือดูวาผลการทํางานเปน

อยางไร (What happened?) และนําผลการทํางานไปเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ไดวางแผนไว เปน
การวางแผนทางการตลาด 

2. วิเคราะหสาเหตุที่เกิดผลในการดําเนินงานนั้น (Why it happened?) คือการ
คนหาเหตุผลที่เกิดข้ึนจากการทํางานท่ีแตกตางจากแผนที่วางเอาไว เชน การวิเคราะหหาสาเหตุที่
ยอดขายต่ํากวาเปาหมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

3. การแกไขปรับปรุง เปนการพิจารณาวาทําอะไรกับปญหาท่ีเกิดข้ึน (What to 

do?) เพื่อเปนการคนหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการวางแผนการตลาดในอนาคต 

4.2 รูปแบบของการประเมินผลการดําเนินงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 

534-538) 
1. การวิเคราะหยอดขาย (Sale Analysis) คือความพยายามในการวัดผลและ

ประเมินยอดขาย พิจารณาความแตกตางโดยเปรียบเทียบระหวางยอดขายจริงกับยอดขายตาม
เปาหมาย อาจพิจารณาได 2 ประเด็น คือ ปริมาณการขาย (Quantity) และรายไดจากการขาย 
(Revenue) การวิเคราะหยอดขายอาจจะใชยอดขายรวมหรือยอดขายตามกลุมลูกคา จากน้ันนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาสาเหตุหรือปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือเสนอแนะวิธีแกไขปรับปรุงตอไป 

2. การวิเคราะหสวนครองตลาด (Market Share Analysis) คือการวัดยอดขายของ
บริษัทตอยอดขายของอุตสาหกรรมหรือคูแขงขัน ในการวิเคราะหสวนครองตลาดบริษัทจะหาสวน
ครองตลาดท่ีเกิดข้ึนแลวนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนสวนครองตลาดท่ีไดกําหนดไว จากน้ัน
วิเคราะหถึงผลตางที่เกิดข้ึนและหาสาเหตุวาเกดิจากอะไร เพ่ือหาวิธีแกไขปรับปรุงตอไป โดยเก่ียวของ
กับคุณสมบัติเฉพาะอยาง 3 ประการ คือ 1) บริษัทใหมที่เขามาในตลาด 2) อิทธิพลของสิ่งแวดลอม
ภายนอก 3) การลดลงของสวนครองตลาด 

3. อัตราสวนคาใชจายทางการตลาดตอยอดขาย (Marketing expense to sale 

analysis) คือการหาอัตราสวนคาใชจายตอยอดขาย เพื่อใหบริษัทเกิดความมั่นใจวาไมไดใชจายมาก
เกินไปเม่ือเทียบกับยอดขายที่ไดรับ 

4. การวิเคราะหการเงิน (Financial analysis) คือการพิจารณาความสามารถใน
การทํากําไร โดยการวิเคราะหการเงินตองพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตออตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ 

5. การติดตามทัศนคติของลูกคา (Customer attitude tracking) คือระบบติดตาม
ผลการดําเนินงานทางการตลาด โดยการหาขอมูลจากลูกคา ผูขาย และผูมีสวนรวมในระบบตลาด ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต และใชพิจารณาแกไขปรับปรุงตอไป 

6. การปฏิบัติการแกไข (Corrective action) คือการแกไขปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึน ซึ่งมีความแตกตางจากเปาหมายที่ไดกําหนดไวดวยวิธีตางๆ เพื่อใหธุรกิ จ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 Balanced Scorecard  

คือ ระบบการบริหารงานและประเมินผลท่ัวทั้งองคกร เปนการกําหนดวิสัยทัศน 
(Vision) และแผนกลยุทธ (Strategic plan) แลวแปลผลลงไปสูทุกจุดขององคกร เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของแตละฝายงานและแตละคน โดย Balanced Scorecard เปนการจัดหาแนว
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ทางแกไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานภายในองคกร 
และผลกระทบจากลูกคาภายนอกองคกร เพื่อนํามาปรับปรุงสรางกลยุทธใหมีประสิทธิภาพดีและ
ประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 

Balanced Scorecard ประกอบดวยการพิจารณามุมมอง 4 ประการสําคัญ ดังนี้ 
(GotoKnow, 2557: เว็บไซต) 

1. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective; F) มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ดาน 

ไดแก ดานการเพ่ิมข้ึนของรายได (Revenue Growth) และดานการลดลงของตนทุน (Cost 

Reduction) หรือการเพ่ิมข้ึนของผลิตผล (Productivity Improvement) ซึ่งประกอบดวยการใช
สินทรัพยใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยองคกรจะตองกําหนดวัตถุประสงคเกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนของ
รายไดและมีแนวทางในการเพิ่มรายไดอยางไร ตัวช้ีวัด (KPI) ที่สําคัญมุมมองดานการเงิน เชน การ
เพิ่มข้ึนของกําไร การเพ่ิมข้ึนของรายได หรือยอดขายและการลดลงของตนทุน เปนตน 

2. มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective; C)  ลูกคาเปนแหลงรายไดที่สาํคัญ
ซึ่งทําใหบริษัทหรอืองคกรมีกาํไร  ขอมูลท่ีไดจากลูกคาชวยในการปรับกลยุทธในการดําเนินงานใหเทา
ทันคูแขง ในอดีตองคกรไมเคยใหความสําคัญแกลูกคา ทําใหไมทราบถึงความตองการของลูกคา แต
ปจจุบันการรูจกัลกูคาถือวาเปนความสาํเรจ็ของการดําเนินธุรกิจไปแลว เห็นไดจากการลงทุนในระบบ
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) เพื่อที่องคกรจะเขาถึงและ
ใหบริการลูกคามากข้ึน เนนกลยุทธการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ   เชน เวลาที่รวดเร็ว 
คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน ราคาสินคาที่เหมาะสมและความรับผิดชอบในการใหบริการ กลยุทธ
รักษาลูกคาเดิมและแสวงหาลูกคาใหม เปนตน ตัวช้ีวัด (KPI ) มุมมองดานลูกคา เชน ความพึงพอใจ
ของลูกคา สวนแบงตลาด การรักษาลูกคาเกา การเพ่ิมข้ึนของลูกคาใหม และกําไรตอลูกคา เปนตน 

3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Perspective; I) เนนการบริหาร
จัดการภายในองคกร วิธีในการรักษาลูกคา พรอมทั้งแสวงหาลูกคาใหมๆ ซึ่งตองมีกระบวนการท่ีดีใน
การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและบุคลากรในองคกร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ทางดานการเงิน โดยใชขอมูลจากผลตอบแทนทางการเงินเปนหลักในการปรับปรุงคุณภาพและ
เวลา  ดังนั้น  ในดานกระบวนการภายในจะมุงเนนไปที่การบริหารจัดการและการทํางานท่ีสงผลให
ลูกคาพึงพอใจ หรือการบริการที่ยึดความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก ตัวช้ีวัด( KPI) ดานมุมมองดาน
กระบวนการภายใน เชน ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
กระบวนการขนสงภายใน การเก็บรักษา และวงจรเวลา (Cycle Time) เปนตน 

4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth; L) เปนมุมมอง
ที่มีความสําคัญมากเพราะเปนมุมมองของการพัฒนาในอนาคต วัตถุประสงคประกอบดวย ดาน
ทรัพยากรมนุษยในองคกร ไดแก การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรที่เพียงพอ (Skill) ดาน
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ทัศนคติและความพึงพอใจของบุคลากร (Attitude and Employee Satisfaction) ไดแก อัตราการ
ลาออกของบุคลากร (Turnover)  ดานระบบขอมูลสารสนเทศ มีตัวช้ีวัด คือ ความถูกตอง ความ
สมบูรณของขอมูล และดานวัฒนธรรมองคกร มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการจูงใจบุคลากร ไดแก การจูง
ใจและโครงสรางองคกร ตัวช้ีวัด คือ จํานวนขอเสนอแนะท่ีพนักงานเสนอแนะ 

สรุป ผลการดําเนินงาน คือ ผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานท่ีเช่ือมโยงกับเปาหมายและ
กลยุทธของกิจการ ซึ่งสามารถวัดผลไดจากความพึงพอใจของลูกคา ยอดขาย ผลกําไร และผลการ
ประกอบการ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะนํามาวิเคราะหสรุปผลเพ่ือใหทราบวาธุรกิจมีผลการการดําเนินงาน
อยางไร โดยใชการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนการตรวจสอบหรือวัดผลการปฏิบัติงานและแกไข
ขอผิดพลาดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อใหเปนไปตามแผนการตลาดที่วางไว รูปแบบของ
การประเมินผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาไดจากยอดขาย อัตราสวนการครองตลาด การเงิน 
การตลาดและผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณี หาสิตพานิชกุล (2556) 
พบวา การตอบรับของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของรานยาในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
เหตุผลอาจเปนเพราะเม่ือลูกคามีความพึงพอใจ ในการใชบริการรานยาจะมีการตอบรับที่ดีและมาใช
บริการซํ้าสงผลใหผลดําเนินงานดีข้ึน ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เพื่อดูผลลัพธของการดําเนินงาน และศึกษาถึงผลกระทบของการตอบ
รับจากลูกคาท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดย
หากกิจการมีการตอบรับจากลูกคาท่ีดีจะสงผลใหผลการดําเนินงานของกิจการดีตามไปดวย ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ “การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงาน
ของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” (รายละเอียดดังภาพที่ 3) 

 

 

 
 
ภาพที่ 3 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 
 
 

การตอบรับจากลูกคา ผลการดําเนินงาน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ชลลณา กุลสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริหารลูกคา

สัมพันธบนอินเทอรเน็ตท่ีมีตอความจงรักภักดีตอลูกคาของธุรกิจเครื่องสําอางในประเทศไทย โดยการ
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารธุรกิจเครื่องสําอางในประเทศไทยจํานวน 118 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก T-test F-test (ANOVA และ 
MANOVA) การวิเคราะหสหสมัพนัธแบบพหคูุณ การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และการวิเคราะห
การถดถอยแบบพหุคูณ 

จากผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารฝายการตลาดธุรกิจเครื่องสําอางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารลูกคา

สัมพันธบนอินเทอรเน็ตโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการสรางฐานขอมูล ดาน
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดานการกําหนดโปรแกรมเพ่ือสรางความสัมพันธ และดานการรักษา
ลูกคา และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมเปนรายดานอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานการซื้อซ้ํา ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบรกิาร ดานการยอกตอกับบุคคลอ่ืน และ
ดานการมีภูมิคุมกันในการดึงดูดลูกคาไปหาคูแขง 

จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบพบวา 
1. การบริหารลูกคาสัมพันธบนอินเทอรเน็ตดานการกําหนดโปรแกรมเพ่ือสราง

ความสัมพันธ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อ
ซ้ํา ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบริการ 

2. การบริหารลูกคาสัมพันธบนอินเทอรเน็ตดานการรักษาลูกคา มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา ดานการบอกตอกบับุคคลอ่ืน 

กฤตนพัฒน สิงหสีโว (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริหารลูกคา
สัมพันธที่มีตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทนําเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทํา
การเก็บรวบรวมขอมลูจากผูบริหารบรษัิทนําเท่ียว จํานวน 201 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบ
พหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

จากผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารบริษํทนําเท่ียวมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธโดยรวมเปน

รายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการรักษาลูกคา ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานการสรางฐานขอมูลลูกคา ดานการกําหนดโปรแกรมเพ่ือสรางความสัมพันธ 
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกคาของบริษัทนําเที่ยวโดยรวมและราย
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ดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ 
และดานการบอกตอบุคคลอื่น 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบพบวา 
1. การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการสรางงฐานขอมูลลูกคา มีความสัมพันธและ

ผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการบอกตอบุคคลอื่น 

2. การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหา
คูแขง 

3. การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการรักษาลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
ตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการ
บริการ ดานการบอกตอบุคคลอื่น และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 

4. การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการกําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธไมมี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ทุกดาน 

เตือนใจ จันทรหนองทรวง (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารลูกคา
สัมพันธมีผลตอความจงรักภักดีของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่ง
เปนผูที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 400 
คน ดวยวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก Percentage, 

Mean, Standard Deviation, Inferential Statistic, Chi-square-Test, T-test, One Way 

Anova และ Regression 

จากผลการศึกษาพบวา 
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกคา

สัมพันธรายดานอยูที่ระดับความเห็นดวยมาก ไดแก ดานการติดตามลูกคา  ดานสัมพันธภาพกับลูกคา  
ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา ดานการเปนหุนสวน 

และดานการทาใหเฉพาะเจาะจงบุคคล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีรายดานอยูที่ระดับ
ความเห็นดวยมาก ไดแก ดานการซื้อซ้ําปกติ ดานการซื้อขามสายสินคา/บริการ ดานการบอกตอกับ
บุคคลอื่น และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงไปหาคูแขง 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการมี
สัมพันธภาพกับลูกคา ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา
และดานการเปนหุนสวน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรกัภักดีของลูกคา ดานการ
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ซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบริการ ดานการบอกตอกับบุคคลอื่น และดาน
การมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 

ฉวีวรรณ เพ็ชรประสม (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริหารลูกคา
สัมพันธและการบริหารประสบการลูกคาตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต โดยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูหญิงวัยทํางานและผูที่เคยมีประสบการณในการใชบัตรเครดิตอยางนอย 
1 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชสถิติหาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียร
สัน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุและวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 

จากผลการศึกษาพบวา 
การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธมีผลกระทบ

ทางตรงตอการบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจสินเ ช่ือบัตรเครดิตมากที่สุด การบริห าร
ประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและมั่นใจมีผลกระทบทางตรงตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจ
สินเช่ือบัตรเครดิตมากที่สุด การบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษาลูกคามีผลกระทบทางตรง
ตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตมากที่สุด และการบริหารลูกคาสัมพันธ ในดานการ
กําหนดโปรแกรมเพื่อสรางความสัมพันธมีผลกระทบทางออมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตร
เครดิตมากที่สุดโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและมั่นใจ  สําหรับ
ผลกระทบรวมของการบริหารลูกคาสัมพันธตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต พบวา การ
บริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บรักษาลูกคามีผลกระทบรวมตอคุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือ
บัตรเครดิตมากที่สุดโดยผานการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและม่ันใจ  และ
ผลกระทบรวมของการบริหารประสบการณลูกคาในดานความเช่ือถือและมั่นใจมีผลกระทบรวมตอ
คุณคาตราสินคาในธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตมากที่สุด 

วิระพงศ จันทรสนาม (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องผลกระทบตอการบริหารลูกคา
สัมพันธตอความจงรักภักดีของลูกคาของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยการสุม
ตัวอยางแบบช้ันภูมิ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก F – test การ
วิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการ วิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

จากผลการศึกษาพบวา 
ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหาร

ลูกคาสัมพันธโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการติดตามลูกคา ดานสัมพันธภาพ
กับลูกคา ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา และดานการ
ใหอํานาจ และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการเปนหุนสวน และดานการทําใหเฉพาะเจาะจง
บุคคล มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมและเปนรายดาน  อยูใน
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ระดับมาก ไดแก ดานการซื้อซ้ําเปนปกติ และอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการซื้อขามสาย
ผลิตภัณฑและการบริการ ดานการบอกตอกับบุคคล และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหา
คูแขง 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธ ดานการมี
สัมพันธภาพกับลูกคา ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา
และดานการเปนหุนสวน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรกัภักดีของลูกคา ดานการ
ซื้อซ้ําเปนปกติ ดานการซื้อขามสายผลิตภัณฑและการบริการ ดานการบอกตอกับบุคคลอื่น และดาน
การมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไปหาคูแขง 

จุฬาลักษณ โทบุราณ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท
ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตในจังหวัดมหาสารคาม โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

400 คน โดยการเปดตาราง Krejcie และ Morgan และใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือ สถิติที่ใช ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t- test และ F – test 

จากผลการศึกษาพบวา 
1. ลูกคามีความเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัทตัวแทน

จําหนายรถจักรยานยนตโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดานการเก็บรักษาลูกคา ดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ 
และดานการสรางฐานขอมูลลูกคา อยูในระดับปานกลาง 

2. ลูกคาที่มีเพศและอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของบริษัทตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก การ
สรางฐานขอมูลลูกคา การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการวิเคราะหและแยกแยะลูกคาการกําหนด
โปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ และการเก็บรักษาลูกคาแตกตางกัน 

3. ลูกคาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของบริษัทตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก การ
สรางฐานขอมูลลูกคา การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ และการเก็บรักษาลูกคา 
แตกตางกัน สําหรับดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะหและแยกแยะลูกคาไมแตกตาง
กัน 

เขมวดี คงหมื่นไวย (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมที่มีจํานวนหองพักภายในโรงแรม 50 ข้ึนไป จํานวน 40 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการศึกษา และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
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จากผลการศึกษาพบวา 
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม มีปฏิบัติการบริหารลูกคาสัมพันธโดยรวม อยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยดังน้ี ดานการรักษาลูกคา ดานการสรางฐานขอมูลลูกคา และดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อ
สรางความสัมพันธ และปฏิบัติการบริหารลูกคาสัมพันธอยูในระดับนอย 1 ดาน คือ ดานกา รใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

Lawson-Body และ Limayem (2004) ไดศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกคา
สัมพันธกับความจงรักภักดีของลกูคา กรณีบทบาทการเปนศูนยกลางของคุณลักษณะของเว็บไซต โดย
การศึกษารวบรวมขอมูลจากองคกรที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 170 องคกรของประเทศแคนาดา ซึ่งมี
คุณลักษณะเว็บไซตที่แสดงใหเห็นถึงและประกอบไปดวยระดับการใชงานอินเตอรเน็ตขององคกรและ
การมีปฏิสัมพันธ 

จากการศึกษาพบวา 
มีนัยสําคัญกระทบตอการเช่ือมกันระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธ (ในสวนของการเปน

หุนสวน การใหอํานาจ สัมพันธภาพกับลูกคาและการทําใหเฉพาะเจาะจง) กับความจงรักภักดีของ
ลูกคา การใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสนับสนุนการบริหารลูกคาสัมพันธ การยอมใหบริษัทขยายความ
จงรักภักดีของลูกคาในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของคุณลักษณะของเว็บไซตตอการ
เช่ือมกันระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธ ในสวนการเขาใจความคาดหวังของลูกคา การติดตามลูกคา 
และการบริหารการสือ่สารระหวางกัน กับความจงรักภักดีของลูกคา ไมไดทําการทดสอบเพราะวาการ
เช่ือมกันโดยตรงระหวางสวนประกอบทั้งสามสวนของการบรหิารลูกคาสัมพันธตอความจงรักภักดีของ
ภักดีของลูกคาไมมีนัยสําคัญในการศึกษาน้ี 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา ผูวิจัยสวนใหญจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีการบริหารลูกคาสัมพันธในการดําเนินธุรกิจ โดยสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
และมาก และการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอความจงรักภักดีมี
ความสัมพันธเชิงบวก ดังนั้น อาจกลาวไดวาหากองคกรมีการบริหารลูกคาสัมพันธที่ดีจะสงผลตอ
ความจงรักภักดีของลูกคา รวมถึงดานผลการดําเนินงานที่ดีเชนกัน 

จากการทบทวนดังกลาวผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยโดยการบูรณาการ
แนวคิดที่มีสวนเกี่ยวของและสอดคลองเชิงเหตุผล โดนผูวิจัยเช่ือวาการมีการบริหารลูกคาสัมพันธที่ดี
ในองคกรจะสงผมทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา นําไปสูผลการดําเนินงาน และความย่ังยืนของ
องคกร  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเร่ือง “การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการตอบรับ
จากลูกคาและผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย”  โดยมีวัตถุประสงค 
คือ เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการตอบรับจากลูกคา และผลการการ
ดําเนินงานในประเทศไทย มุงหาคําตอบเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคา และ
ผลการดําเนินงาน โดยผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

5. การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

6. แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 

7. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสํารวจ  ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เพื่อ
วิเคราะหผลกระทบการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงาน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหและแสดง
ผลการวิจัยเปนจํานวนและรอยละ  โดยทําการวิจัยแยกตามวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 
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2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ

เคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาในประเทศ
ไทย จํานวน 11,278 คน 12,912 เว็บไซต ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2557 (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย, 2558) 

2.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทน จํานวน 387 คน โดยการคํานวณสูตรของ Yamane (Yamane, 1973) คาความคลาดเคลื่อน 
0.05   

n   =    N 

    1+Ne2 

     

โดย 

    n = ขนาดตัวอยางที่คํานวนได 
    N = จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
    e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
 

  n   =      11,278 

      1+11,278x0.052  

n  =  386.29 

 

ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางมี 387 คน 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

 

2.3 การสุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางจากผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ ไดรับเคร่ืองหมาย

รับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาในประเทศไทย  โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย จําแนกตามประเภทธุรกิจ/หมวดหมูสินคา 

ประเภทธุรกิจ/หมวดหมูสินคา จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 2,143 74 

แฟชั่น, เคร่ืองแตงกาย, เคร่ืองประดับ 1,804 62 

การแพทยและสุขภาพ 1,241 43 

ทองเที่ยว 902 31 

เกมส, ของเลนเด็ก, ของขวัญ, เบ็ดเตล็ด 564 19 

หมวดหมูอื่นๆ 4,624 158 

รวม 11,278 387 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิ จัยคร้ังน้ีผูวิ จัยไดทําการสรางเคร่ืองมือ ท่ีใชในการวิจัย โดยการออกแบบ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงไดศึกษาคนควา
แนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูวิจัย โดยสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธ
ที่มีตอการตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงานในประเทศไทย โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 5 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดตอเดือน ประเภทสินคาที่จําหนาย ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ เงินทุนเร่ิมตนกิจการ โดย
เปนแบบใหเลือกตอบ (Checklist) ใหเลือกเพียงคําตอบเดียว 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ ประกอบดวย 6 องคประกอบ 
ดังน้ี 1.การเก็บขอมูลลูกคา 2.การติดตามลูกคา 3.สัมพันธภาพกับลูกคา 4.การบริหารการสื่อสาร
ระหวางกัน 5.การเขาใจความคาดหวังของลูกคา และ 6.การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตอบรับจากลูกคา 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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โดย สวนท่ี 2,3 และ 4 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ 

คะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 

คะแนน 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
โดยมีเกณฑการแปรผลคะแนนตามวิธีการคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของ

อันตรภาคชั้นดังน้ี 

จากสูตรความกวางของแตละอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

         จํานวนชั้น 

     = 5 – 1 

           5 

     = 0.80 

การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีได นํามาจัดระดับการบริหารลูกคาสัมพันธ  การ
ตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงาน 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน  ระดับความคิดเห็น 

1.00 – 1.80  ระดับมากที่สุด 
1.81 – 2.60 ระดับมาก 

2.61 – 3.40  ระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20  ระดับนอย 
4.21 – 5.00  ระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
 
4. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถาม โดยดําเนินการดังน้ี 

4.1 ในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคาหลังจากใช
บริการ และผลการดําเนินงาน จากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพเอกสารตาง 
ๆ ที่เก่ียวของและคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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4.2 กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําวัตถุประสงคของการวิจัยรางเปนแนว
คําถามในแบบสอบถาม คือ เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการตอบรับจาก
ลูกคา และผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

4.3 นําแบบสอบถามในการวิ จัยที่สรางขึ้นปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจ
แบบสอบถามใหครอบคลุมทุกประเด็นและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

4.4 นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตองโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการตลาด ดานพฤติกรรมผูบริโภค และดานการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยมีการใช
วิธีการทางสถิติตรวจสอบคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และใชดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item – Objective Congruence: IOC) ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา  โดยการให
คะแนนของผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 

4.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดสอบใชกับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ี
ผูวิจัยศึกษา จํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

 

5. การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 3 สวน ดังน้ี 
5.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม

สงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหาของงานวิจัย  

คุณภาพของเคร่ืองมือ ความถูกตองตรงตามเน้ือหาที่ตองการความสอดคลองตามวัตถุประสงค และ
การใชเคร่ืองมือวิจัยสามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดของการวิจัยในคร้ังน้ี  จากน้ันนํา
แบบสอบถามที่ผานการพิจารณาสงใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง  ความครอบคลุมของขอ
คําถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย คํานิยามศัพทเฉพาะของการวิจัย  และความเหมาะสมทางดาน
ภาษาของขอคําถาม แลวจึงนําผลท่ีไดมาคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช
เทคนิค IOC (Index of Item – Objective Congruence) ในการประเมินของผูเชี่ยวชาญตอง
กําหนดใหคะแนนขอคําถามในแตละขอ พบวาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามมีคาระหวาง 
0.67–1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 แสดงวาขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  

(ประสพชัย พสุนนท, 2555: 224) 
5.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เคร่ืองมือที่มี

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางน้ันสามารถวัดไดกับโครงสรางหรือคุณลักษณะตามทฤษฎีของสิ่งน้ันๆ  น่ัน
คือตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปนเปาหมายของสิ่งที่ตองการจะวัด 

ซึ่งเปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดวยการนํา
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แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ทําใหไดคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ
เคร่ืองมือวัดในเร่ืองการบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงาน พบวา
ความเชื่อมั่นของขอคําถามแตละดานมีคาอยูระหวาง 0.469-0.969 ซึ่งคา Factor Loading ตองมีคา
ต้ังแต 0.4 ขึ้นไป ซึ่งแสดงวาเคร่ืองมือมีคาความเชื่อมั่นสูง (Nullally and Berstein, 1994 อางใน Viroj 

Jadesadalug, 2009: 47) 
5.3 การวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการ

ทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุมตัวอยาง
จานวน 30 ชุด แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยกําหนดความเชื่อมั่นท่ี 

95% (α = 0.05) ระดับความถูกตอง (Validity) และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.5 หรือความเชื่อมั่น
ทางสถิติที่ 95% โดยคา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2545: 99) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของขอคําถาม แตละดานดังตารางที่ 2 มีคาอยู
ระหวาง 0.708 – 0.957 ดังน้ันแบบสอบถามจึงจัดอยูในเกณฑความ เชื่อมั่นสูงและสามารถนําไปใชใน
การทดสอบได  

 
ตารางที่ 2 คานํ้าหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตัวแปร 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

(Factor Loading) 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s 

Alpha) 
การบริหารลูกคาสัมพันธ 
   การเก็บขอมูลลูกคา 0.673-0.797 0.794 

   การติดตามลูกคา 0.624-0.817 0.708 

   การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 0.748-0.873 0.781 

   การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 0.681-0.905 0.832 

   การเขาใจความคาดหวังของลูกคา 0.720-0.776 0.798 

   การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 0.851-0.896 0.885 

การตอบรับจากลูกคา 0.716-0.869 0.856 

ผลการดําเนินงาน 0.842-0.922 0.957 
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6. แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
6.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการ

แจกแบบสอบถามผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 387 คน โดยสวนของ
แบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลการบริหารลูกคา
สัมพันธ การตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ 

6.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเก่ียวของท่ีไดรวบรวมมาจาก
การศึกษาคนควา โดยรวบรวมจากหนังสือ บทความทางวิชาการ ขอมูลทางสถิติที่ไดจากหนวยงาน
ของรัฐบาลงานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสาร รายงาน วารสารและสื่อทางอินเทอรเน็ตตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการทําวิจัยโดยนํามาใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย อีกท้ังนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในการ
วิเคราะหและอภิปรายผลการวิจัย 

 

7. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7.1 คนหาอีเมล ของผูป ระกอบการธุร กิจพาณิ ชยอิ เล็ กทรอนิกสจาก เวบ ไซต 

http://www.trustmarkthai.com โดยเขาไปดูรายชื่อเว็บไซตของผูประกอบการและทําการคนหา
อีเมลลจากเว็บไซตน้ัน 

7.2 สรางแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและทําการสงใหผูประกอบการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสผานชองทางอีเมล จนกวาจะไดรับขอมูลแบบสอบถามครบตามจํานวน 387 คน  

7.3 นําขอมูลแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ
และคัดแบบสอบถามไมสมบูรณออก 

7.4 ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาเขารหัสและบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร
จากน้ันประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชเปน

ภาพรวมในการตอบคําถามการวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณและนําไปลงรหัสขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอดวยตาราง
ประกอบการบรรยาย ผูวิจัยจึงไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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8.1 สถิติพ้ืนฐาน 
8.1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูลสวนบุคคลดวยสถิติคารอยละ  (Percentage) แจกแจงความถี่ 
(Frequency) 

8.1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นการบริหารลูกคาสัมพันธ  การตอบรับจาก
ลูกคา และผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Standard Deviation (SD) 

8.2 สถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยที่ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามทุกตัวตองมีความสัมพันธกัน จากน้ันนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ระหวางกลุมตัวแปรที่ไดมาวิเคราะหรวมกับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู โดยที่
ตัวแปรอิสระระหวางกลุมตองไมมีปญหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดย
พิจารณาประกอบการทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation 

factors) ของตัวแปรแตละตัว    
8.3 สถิติท่ีใชเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

8.3.1 การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช
ในการวิเคราะหอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยกับการตอบรับจากลูกคา 

8.3.2 การวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  (Simple Regression Analysis) ใชใน
การวิเคราะหอิทธิพลของการตอบรับจากลูกคากับผลการดําเนินงานของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ซึ่งสามารถนํามาเขียนในรูปของสมการไดดังน้ี 

สมการท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธกับตอบรับของลูกคา 

CRS = β01 + β1CRM(CR) + β2CRM(CP) + β3CRM(RC) + β4CRM(IM) + β5CRM(UE)  

+ β6CRM(PL)  +   

การทดสอบอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดาน
การเก็บขอมูลลูกคา ดานการติดตามลูกคา ดานการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา ดานการบริหารการ
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สื่อสารระหวางกัน ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา ดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล ที่
มีตอการตอบรับจากลูกคา ดวยสมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 1.6 ตามลําดับ 

สมการท่ี 2 การตอบรับจากลูกคากับผลการดําเนินงาน 

PFM =  β02 + β7CRS +  

การทดสอบอิทธิพลการตอบรับจากลูกคาท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ดวยสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 
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ตารางที่ 3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอ
การตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.1 การเก็บขอมูลลูกคามีอิทธิพล
ทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.2 การติดตามลู กค ามีอิ ทธิพล
ทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา
มี อิ ทธิ พล ท าง บว กต อ กา รต อบ รั บจ าก ลู ก ค าพ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวาง
กันมีอิ ทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.5 การเขาใจความคาดหวังของ
ลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจง
บุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุ 
(Multiple Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผล
การดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

การวิเคราะหความถดถอยอยาง
งาย (Simple Regression 

Analysis) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอ
การสรางการตอบรับจากลูกคาและผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแสดงไวเปนลําดับ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2  การบริหารลูกคาสัมพันธ 
สวนท่ี 3 การตอบรับจากลูกคา 
สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยกําหนดใช

สัญลักษณในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจและความเห็นตรงกัน ดังน้ี 

n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

p – value  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

Sig  แทน คาที่ใชในการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระใดบางที่สามารถใช
พยากรณ 

R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณ
β  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย ในสมการท่ีอยูในรูปคะแนนมาตรฐาน 

a  แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Adjusted R
2
 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง

*  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

CRM แทน การบริหารลูกคาสัมพันธ 
CR แทน การเก็บขอมูลลูกคา 
CP แทน การติดตามลูกคา 
RC   แทน การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 
IM แทน การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 

UE แทน การเขาใจความคาดหวังของลูกคา 
PL แทน การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 

CRS แทน การตอบรับจากลูกคา 
PFM แทน ผลการดําเนินงาน 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูล 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทน จํานวน 387 คน โดยการคํานวณสูตรของ Yamane คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ผูวิจัยเก็บขอมูล
และคัดเลือกขอมูลที่สมบูรณจากแบบสอบถามไดทั้งสิ้น 320 คน คิดเปนรอยละ 82.69  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  จากผูประกอบการธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 320 คน จําแนกตามขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวนพันกงานในกิจการ ตําแหนงงานในปจจุบัน และ
ประเภทธุรกิจและหมวดสินคา โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจง
ความถี่ของแตละขอ จากน้ันทําการหาคารอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

แสดงในตารางที่ 4 ดังน้ี 

ตารางท่ี 4 จํานวนความถี่ รอยละของขอมูลทั่วไปจากผูประกอบการผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม 

 (n=320) 
ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

135 

185 

 
42.2 

57.8 
รวม 320 100 

อายุ 
ตํ่ากวา 25 ป 
25-40 ป 
41-60  ป 
60 ปขึ้นไป 

 
032 

236 

049 

003 

 
10.0 

73.8 

15.3 

00.9 
รวม 320 100 

ระดับการศึกษา  
ตํ่ากวาปริญญาตรี  
ปริญญาตรี  
สูงกวาปริญญาตรี 

 

034 

189 

97 

 

10.6 

59.1 

30.3 

รวม 320 100 
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ตารางท่ี 4 จํานวนความถี่ รอยละของขอมูลท่ัวไปจากผูประกอบการผูตอบแบบสอบถามจําแนก 

ตามลักษณะของกลุมตัวอยางในภาพรวม (ตอ) 
(n=320) 

ขอมูลท่ัวไป ความถ่ี รอยละ 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 

นอยกวา 1 ป  
1-5 ป  
มากกวา 5 ป 

 

052 

200 

068 

 

16.2 

62.5 

21.3 

รวม 320 100 

จํานวนพนักงานในกิจการ  
นอยกวา 5 คน  

5-10 คน  

มากกวา 10 คน 

 

246 

044 

030 

 

76.9 

13.7 

09.4 

 320 100 

ตําแหนงงานในปจจุบัน  

เจาของกิจการ  
ผูจัดการฝายการตลาด  

อื่นๆ 

 

253 

031 

036 

 

79.1 

09.7 

11.2 

รวม 320 100 

ประเภทธุรกิจ/หมวดหมูสินคา  
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

แฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองประดับ 
การแพทยและสุขภาพ 

ทองเที่ยว 
เกมส/ของเลนเด็ก/ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด 

หมวดหมูอื่นๆ 

 

042 

101 

026 

014 

017 

120 

 

13.1 

31.6 

08.1 

04.4 

05.3 

37.5 
รวม 320 100 
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จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 185 คน คิด
เปนรอยละ 57.8 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 42.2 

ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-40 ป จํานวน 236 คน 
คิดเปนรอยละ 73.8 รองลองมามีอายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 15.3 อายุตํ่า
กวา 25 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10 และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.9 

ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 59.1 รองลงมามีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 97 คน คิดเปน
รอยละ 30.3 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.6 

ดานระยะเวลาในการดําเนินกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาใน
การดําเนินงานระหวาง 1-5 ป จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมามีระยะเวลามากกวา 6 
ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และนอยกวา 1 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 16.3 

ดานจํานวนพนักงานในกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงานใน
กิจการนอยกวา 5 คน จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 76.9 รองลงมามีจํานวนพนักงานระหวาง 5-10 
คน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และมากกวา 10 คน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.4 

ดานตําแหนงงานในปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานในปจจุบัน
เปนเจาของกิจการจํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 79.1 รองลงมามีตําแหนงงานอ่ืนๆ จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 11.3 และผูจัดการฝายการตลาด จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 9.7 

ดานประเภทธุรกิจ/หมวดหมูสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบธุรกิจ
หมวดอื่นๆ จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาหมวดแฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองประดับ 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 31.6 หมวดคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จํานวน 42 คน คิดเปนรอย
ละ 13.1 หมวดการแพทยและสุขภาพ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.1 หมวดเกมส/ของเลนเด็ก/
ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และหมวดทองเท่ียว จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 4.4 
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สวนท่ี 2 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
การวิเคราะหการบริหารลูกคาสัมพันธ ไดแก การเก็บขอมูลลูกคา การติดตามลูกคา การ

สรางสัมพันธภาพกับลูกคา การบริหารการสื่อสารระหวางกัน การเขาใจความคาดหวังของลูกคา และ
การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามของผูประกอบการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 320 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแสดงในตารางท่ี 5 ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ 
(n=320)

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. การเก็บขอมูลลูกคา  
2. การติดตามลูกคา  
3. การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา  
4. การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 

5. การเขาใจความคาดหวังของลูกคา  
6. การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล  

3.57 

3.86 

3.89 

3.92 

4.10 

3.29 

0.87 

0.78 

0.77 

0.75 

0.69 

1.01 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 
ภาพรวม 3.78 1.11 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในภาพรวมอยูในระดับมาก มี  
= 3.78 S.D. = 1.11 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา อยูในระดับมากถึงมากที่สุด  อยู
ระหวาง 3.29-4.10 โดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี การบริหารลูกคาสัมพันธที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการ
เขาใจความคาดหวังของลูกคา (  = 4.10 S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ดานการบริหารการสื่อสาร
ระหวางกัน (  = 3.92 S.D. = 0.75) ดานการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (  = 3.89 S.D. = 0.77) 

ดานการติดตามลูกคา (  = 3.86 S.D. = 0.72) ดานการเก็บขอมูลลูกคา (  = 3.57 S.D. = 0.88) 
และดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล (  = 3.29 S.D. = 1.01) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต
ละดานดังตารางที่ 6-11 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บขอมูลลูกคา 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการเก็บขอมูลลูกคา  
1. มีการเก็บขอมูลลูกคาที่มาใชบริการซื้อสินคา

หรือบริการ และการสอบถามขอมูล 

 

3.82 

 

1.08 

 

มาก 

2. มีการทบทวนและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ 

3.73 1.06 มาก 

3. มีระบบการรับสมัครสมาชิก เพื่อนํามาใชสราง
ฐานขอมูลลูกคา 

3.38 1.43 มาก 

4. มีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาหรือ
ขอเสนอแนะของลูกคา 

3.72 1.07 มาก 

5. มีการแยกประเภทของลูกคาออกเปนกลุมตาม
คุณคาที่ลูกคาสรางใหกับกิจการ 

3.22 1.23 มาก 

ภาพรวม 3.57 1.20 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเก็บขอมูลลูกคาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.57 S.D. = 1.20) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 

การเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการเก็บขอมูลลูกคาท่ีมาใชบริการซื้อสินคา
หรือบริการ และการสอบถามขอมูล ((   = 3.82 S.D. = 1.08) รองลงมา คือ มีการทบทวนและปรับปรุง
ขอมูลลูกคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ (   = 3.73 S.D. = 1.06) และการเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ มีการแยกประเภทของลูกคาออกเปนกลุมตามคุณคาที่ลูกคาสรางใหกับกิจการ (   = 3.22 

S.D. = 1.23) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการติดตามลูกคา 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการติดตามลูกคา  
1. มีการจัดเตรียมระบบการติดตามคําสั่งซื้อสินคา

หรือบริการของลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถ
ติดตามตรวจสอบสถานะของสินคา 

 

4.09 

 

1.13 

 

มากที่สุด 

2. มีการจัดเตรียมพนักงานในการชวยเหลือและให
คําแนะนําเมื่อลูกคารองขอไดตลอดเวลา 

3.82 1.12 มาก 

3. มีการนําขอมูลลูกคามาวิเคราะห และศึกษา
พฤติกรรมการซื้อหรือใชบริการ เพื่อใหทราบถึง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 

3.68 1.08 มาก 

4. มีการติดตามสอบถามความพึงพอในการใช
บริการของลูกคา 

3.57 1.09 มาก 

5. มีการนําปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา มา
ใชในการปรับปรุงสินคาและบริการ 

4.16 0.87 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.86 1.08 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการติดตามลูกคาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.86 S.D. = 1.08) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 

การติดตามลูกคาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนําปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา มาใช
ในการปรับปรุงสินคาและบริการ ((   = 4.16 S.D. = 0.87) รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมระบบการ
ติดตามคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการของลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถติดตามตรวจสอบสถานะของสินคา 
(   = 4.09 S.D. = 1.13) และการติดตามลูกคาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการติดตามสอบถามความพึง
พอในการใชบริการของลูกคา (   = 3.57 S.D. = 1.09) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา  
1. มีการสงเสริมในการสรางความรูสึกที่เปนมิตร

กับลูกคา ทําใหลูกคารูสึกวาเปนบุคคลสําคัญกับ
กิจการอยางมาก 

 

4.24 

 

0.85 

 

มากที่สุด 

2. มีการใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ 
รวมกับลูกคาอยางตอเน่ือง 

3.28 1.10 มาก 

3. มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการ
เปดรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อ
สรางความคุนเคยและการยอมรับจากลูกคา 

4.07 0.89 มากที่สุด 

4. มีการแจงนโยบายและทําความเขาใจ รวมท้ังรับ
ฟงเหตุผลจากลูกคาจากลูกคา 

3.98 0.92 มาก 

ภาพรวม 3.89 1.01 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 ประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการสรางสัมพันธภาพกับ
ลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.89 S.D. = 1.01) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ
ดังตอไปน้ี 

การสรางสัมพันธภาพกับลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสงเสริมในการสรางความรูสึก
ที่เปนมิตรกับลูกคา ทําใหลูกคารูสึกวาเปนบุคคลสําคัญกับกิจการอยางมาก (( = 4.24 S.D. = 0.85) 

รองลงมา คือ มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการเปดรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อ
สรางความคุนเคยและการยอมรับจากลูกคา (   = 4.07 S.D. = 0.89) และการสรางสัมพันธภาพกับ
ลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับลูกคาอยางตอเน่ือง 
(   = 3.28 S.D. = 1.10) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน  
1. มีการจัดเตรียมชองทางในการติดตอสื่อสารกับ

ลูกคาในทุกๆ ชองทางที่หลากหลาย เพื่อสราง
ความสะดวกแกลูกคา 

 

4.34 

 

0.76 

 

มากที่สุด 

2. มีการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการ
ติดตอสื่อสารระหวางกิจการกับลูกคา ใหมีความ
เขาใจตรงกัน มีความกระชับ ลดขั้นตอน และ
ลดเวลาลง 

4.18 0.79 มากที่สุด 

3. มีการสนับสนุนใหมีบุคลากรดานการบริหาร
ลูกคาสัมพันธเปนการเฉพาะ 

3.25 1.21 มาก 

ภาพรวม 3.92 1.06 มาก 

 

จากตารางท่ี 9 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการบริหารการสื่อสาร
ระหวางกันในภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.92 S.D. = 1.06) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 

การบริหารการสื่อสารระหวางกันท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมชองทางในการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาในทุกๆ ชองทางที่หลากหลาย เพื่อสรางความสะดวกแกลูกคา  ((   = 4.34 S.D. 

= 0.76) รองลงมา คือ มีการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางกิจการกับลูกคา ใหมี
ความเขาใจตรงกัน มีความกระชับ ลดขั้นตอน และลดเวลาลง  (   = 4.18 S.D. = 0.79) และการ
บริหารการสื่อสารระหวางกันท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการสนับสนุนใหมีบุคลากรดานการบริหารลูกคา
สัมพันธเปนการเฉพาะ (   = 3.25 S.D. = 1.21) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา  
1. มีการจัดเตรียมสินคาและการบริการที่ดีที่สุดไว

สําหรับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด 

 

4.37 

 

0.76 

 

มากที่สุด 

2. มีการจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนประจํา
อยางตอเน่ือง เพื่อใหลูกคารูสึกอยากซื้อหรือใช
บริการเปนประจํา 

3.80 1.01 มาก 

3. มีการใชระบบการจัดสงสินคาและบริการใหถึง
มือลูกคาไดอยางถูกตอง เที่ยงตรง และสามารถ
ตรวจสอบได 

4.37 0.87 มากที่สุด 

4. มีการใชระบบการชําระเงินท่ีมีความหลากหลาย 
เพื่อสรางความสะดวกและเพิ่มชองทางในการ
ชําระเงินแกลูกคา 

3.86 1.06 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.97 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 10 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการเขาใจความคาดหวัง
ของลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ((  = 4.10 S.D. = 0.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 

การเขาใจความคาดหวังของลูกคาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมสินคาและการ
บริการที่ดีที่สุดไวสําหรับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ((   = 4.37 S.D. = 0.76) 

รองลงมา คือ มีการใชระบบการชําระเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อสรางความสะดวกและเพิ่มชองทาง
ในการชําระเงินแกลูกคา (   = 3.86 S.D. = 1.06) และการเขาใจความคาดหวังของลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ มีการจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนประจําอยางตอเน่ือง เพื่อใหลูกคารูสึกอยากซื้อหรือ
ใชบริการเปนประจํา (   = 3.80 S.D. = 1.01) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 

(n=320) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล  
1. มีการแยกประเภทและระดับของลูกคา เพื่อ

สรางบริการเฉพาะใหเหมาะสมกับประเภทและ
ระดับของลูกคา 

 

3.27 

 

1.12 

 

มาก 

2. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไวสําหรับ
ลูกคาประจํา เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีสวน
สําคัญท่ีทํารายไดใหกับกิจการในอัตราสูง 

3.30 1.16 มาก 

3. มีการจัดกลุมลูกคาตามขนาดการสั่งซื้อ และ
จัดเตรียมขอเสนอที่เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการซื้อหรือใชบริการกับกิจการ 

3.30 1.17 มาก 

ภาพรวม 3.29 1.15 มาก 

 

จากตารางท่ี 11 ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธ ในดานการสรางความ
เฉพาะเจาะจงบุคคลในภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.29 S.D. = 1.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงลําดับดังตอไปน้ี 

การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายไวสําหรับลูกคาประจํา เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลท่ีมีสวนสําคัญที่ทํารายไดใหกับกิจการในอัตราสูง  
((   = 3.30 S.D. = 1.16) และมีการจัดกลุมลูกคาตามขนาดการสั่งซื้อ รองลงมา คือ จัดเตรียมขอเสนอที่
เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อหรือใชบริการกับกิจการ  ((   = 3.30 S.D. = 1.17)  
และการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการแยกประเภทและระดับของลูกคา 
เพื่อสรางบริการเฉพาะใหเหมาะสมกับประเภทและระดับของลูกคา (   = 3.27 S.D. = 1.12)  
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สวนท่ี 3 การตอบรับจากลูกคา 

การวิเคราะหการตอบรับจากลูกคา จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามของผูประกอบการ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 320 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแสดงในตารางท่ี 12 ดังน้ี 

ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตอบรับจากลูกคา 

(n=320) 

การตอบรับจากลูกคา  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ลูกคาสวนใหญจะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการ
ซ้ํา 

3.91 0.80 มาก 

2. ลูกคาใหความสนใจในกิจกรรมทางการตลาด
ของกิจการอยางตอเน่ือง 

3.49 0.98 มาก 

3. ลูกคามีการซื้อสินคาหรือบริการเปนประจําอยาง
ตอเน่ือง จนกลายเปนลูกคาประจํา 

3.76 0.99 มาก 

4. ลูกคามีความเชื่อมั่นและใหการตอบรับกับสินคา
หรือบริการ ที่กิจการแนะนํา 

4.02 0.86 มากที่สุด 

5. ลูกคาแนะนําผูอื่นใหทดลองซื้อสินคาหรือใช
บริการของกิจการ 

3.83 0.96 มาก 

ภาพรวม 3.80 0.94 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 ผูประกอบการมีการตอบรับจากลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 

3.80 S.D. = 0.94) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี  

การตอบรับจากลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ลูกคามีความเชื่อมั่นและใหการตอบรับกับ
สินคาหรือบริการ ที่กิจการแนะนํา ((   = 4.02 S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ลูกคาสวนใหญจะกลับมาซื้อ
สินคาหรือบริการซ้ํา (   = 3.91 S.D. = 0.80) และการตอบรับจากลูกคาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ลูกคา
ใหความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอยางตอเน่ือง (   = 3.49 S.D. = 0.98) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามของผูประกอบการ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 320 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแสดงในตารางท่ี 13 ดังน้ี 

ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 

(n=320) 

ผลการดําเนินงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. กิจการมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น 3.88 0.89 มาก 
2. กิจการมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น 3.63 0.94 มาก 

3. กิจการมีปริมาณการขายสินคาหรือบริการ
เพิ่มขึ้น 

3.77 0.92 มาก 

4. กิจการมีผลกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไว 3.54 0.95 มาก 

5. กิจการมียอดขายเติบโตอยางตอเน่ือง 3.60 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.68 0.94 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 ผูประกอบการมีผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ((  = 3.68 

S.D. = 0.94) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับดังตอไปน้ี 

ผลการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจการมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น ((   = 3.88 S.D. = 

0.89) รองลงมา คือ กิจการมีปริมาณการขายสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้น (   = 3.77 S.D. = 0.92) และ
ผลการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ กิจการมีผลกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไว (   = 3.54 S.D. 

= 0.95) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.1 การเก็บขอมูลลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยที่ตัวแปรทั้งสองวัดในมาตราวัด
อันตรภาพ (Interval) หรือมาตราวัดอัตราสวน (Ratio) ใชการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสันในการหา
ความสัมพันธของตัวแปรดังกลาว คาท่ีบอกความสัมพันธ คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of 

Correlation) โดยใช r สัญลักษณ คาของ r จะอยูในชวง -1 ถึง 1 คา 0 เปนคาที่อยูตรงกลาง 
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองตัวไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง สวนคาท่ีมีเคร่ืองหมายบวกหรือลบ
น้ันไมไดบอกปริมาณความมากหรือนอย แตจะเปนการบอกวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด คาที่ได
เปนลบแสดงวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม คาท่ีไดเปนบวกแสดงวาตัว
แปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน การพิจารณาวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกัน
หรือไมและมีความสัมพันธในระดับใด สามารถพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

จากน้ันผูวิ จัยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางกลุมตัวแปรที่ไดมา
วิเคราะหรวม กับการหาคาเมทริกซความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบการทดสอบคาความทนทาน 

(Tolerance) และคา VIF (Variance inflation factors) ของตัวแปรแตละตัว  เพราะปญหา
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สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระจะไมเกิดขึ้น ถาคาความทนทานมากกวา 0.1 (Hair et al, 1995, 

อางถึงใน สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132) และคา VIF ไมเกิน 10 (Belsley, 1991, อางถึงใน 

สรรคชัย กิติยานันท, 2552: 132)  

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธกับการตอบรับจาก
ลูกคาที่ใชบริการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในภาพรวม เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ
คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ดังตารางที่ 14 

ตารางที ่14 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ 
บริหารลูกคาสัมพันธกับการตอบรับ จากลูกคาที่มาใชบ ริการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

(n=320) 

ตัวแปร CR CP RC IM UE PL CRS VIF 
Mean 3.57 3.86 3.89 3.92 4.10 3.29 3.80  

S.D. 0.87 0.78 0.77 0.75 0.69 1.01 0.75  

CR  

 

      2.24 

CP .664** 

(0.00) 

      2.73 

RC .559** 

(0.00) 

.695** 

(0.00) 
     2.31 

IM .583** 

(0.00) 

.593** 

(0.00) 
.582** 

(0.00) 
    1.95 

UE .483** 

(0.00) 

.622** 

(0.00) 
.596** 

(0.00) 
.572** 

(0.00) 
   1.92 

PL .586** 

(0.00) 

.524** 

(0.00)
 

.526** 

(0.00)
 

.455** 

(0.00)
 

.446** 

(0.00)
 

  1.70 

CRS .477** 

(0.00) 

.577** 

(0.00) 

.547** 

(0.00) 

.476** 

(0.00) 

.503** 

(0.00) 

.507** 

(0.00) 

  

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
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จากตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.446 – 0.695 และเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํา คัญที่
ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปรอิสระพบวามีคาต้ังแต 1.697 – 2.734 มีคานอย
กวา 10 แสดงวาไมพบปญหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) จึงนําไปสูการทดสอบ 
สมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
นําเสนอผลการวิเคราะห ในรูปตารางที่ 15 ดังน้ี 

 

ตารางที ่15 การทดสอบความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการบริหารลูกคาสัมพันธมี
อิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาท่ีมาใชบริการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยในภาพรวม 

ตัวแปรตน  
การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

ตัวแปรตาม  
การตอบรับจากลูกคา (CRS) 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย (β) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ( ) 

คาคงที่ (a) 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 
การเก็บขอมูลลูกคา (CR) 

การติดตามลูกคา (CP) 
การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (RC) 

การบริหารการสื่อสารระหวางกัน (IM) 

การเขาใจความคาดหวังของลูกคา (UE)  
การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล (PL) 

.962 

 

.024 

.170 

.162 

.084 

.151 

.157 

.212 

 

.055 

.069 

.064 

.061 

.065 

.042 

4.537 

 

.426 

2.485 

2.543 

1.377 

2.333 

3.754 

.000*** 

 

.670 

.013* 

.011* 

.170 

.020* 

.000*** 

F = 37.670, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.408 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

 

จากตารางท่ี 15 การวิเคราะหการบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลตอการตอบรับจากลูกคา
ที่มาใชบริการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) โดยพบวา การบริหารลูกคาสัมพันธมี
อิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา คือ การติดตามลูกคา (β = 0.170, p < 0.05) รองลงมาคือ 
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การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา (β = 0.162, p < 0.05) การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล (β = 

0.157, p < 0.001)  และการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีอิทธิพลนอยท่ีสุด คือ การเขาใจความคาดหวัง
ของลูกคา (β = 0.151, p < 0.05) ดังน้ัน สมมติฐานที่ 1 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 1.2, 1.3, 1.5 และ 
1.6 

สวนการบริหารลูกคาสัมพันธที่ไมมีอิทธิพลกับการตอบรับจากลูกคา คือ การบริหารการ
สื่อสารระหวางกัน (β = 0.084, p > 0.05) และการเก็บขอมูลลูกคา (β = 0.024, p > 0.05) ดังน้ัน 

สมมติฐาน ที่ 1 จึงปฏิเสธสมมติฐานรอง 1.1 และ 1.4 

การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรระหวางการตอบรับจากลูกคากับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในภาพรวม เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดัง
ตารางที่ 16 

 

ตารางที ่16 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระหวางการ
ตอบรับจากลูกคากับผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
ไทย 

           (n=320) 

ตัวแปร CRS PFM 
Mean 3.80 3.68 

S.D. 0.94 0.94 

CRS   

PFM .658** 

(0.00) 

 

   *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  

 

จากตารางท่ี 16 การวิเคราะห คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการตอบรับจากลูกคากับผล
การดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  เทากับ 0.658 แสดงวาตัวแปรมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จึงนําไปสูการทดสอบสมมติฐาน โดย
ทดสอบสมมติฐานดวยวิเคราะหการวิเคราะหความถดถอย (Simple Regression Analysis) โดย
นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตารางที่ 17 ดังน้ี 
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ตารางที ่17 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการตอบรับจากลูกคากับผล
การดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในภาพรวม 

ตัวแปรตน 
การตอบรับจากลูกคา (CRS) 

ตัวแปรตาม  
ผลการดําเนินงาน (PFM) 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
ถดถอย (β) 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน ( ) 

คาคงที่ (a) 

การตอบรับจากลูกคา (CRS) 

.946 

.720 

.179 

.046 

5.227 

15.573 

.000*** 

.000*** 

F = 242.528, P = 0.00, Adjusted R2 = 0.431 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

จากตารางท่ี 17 การวิเคราะหการตอบรับจากลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยดวยการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย  (Simple 

Regression Analysis) โดยใชเทคนิควิธีนําเขา (Enter) พบวา การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพล
ทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  (β = 0.720, P < 

0.001) ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
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ตารางที ่18 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานของการศึกษา 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการ
ตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
ไทย 

 

สมมติฐานที่ 1.1 การเก็บขอมูลลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(β = 0.024, p > 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.170, p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอ
การตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.162, p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันมีอิทธิพลทางบวก
ตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(β = 0.084, p > 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวก
ตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.151, p < 0.05) 

สมมติฐานที่ 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวก
ตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.157, p < 0.001) 

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

(β = 0.720, P < 0.001) 
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สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ความความนาเชื่อถือและความไววางใจ ปจจุบันในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบปญหา

การหลอกลวงกันมาก ผูประกอบการจึงตองสรางความเชื่อถือและความไววางในใหแกลูกคา เน่ืองจาก
ในธุรกิจประเภทน้ีลูกคาจะไมสามารถจับตองสินคาได สามารถดูไดจากรูปหรือรายละเอียดตางๆ 
เทาน้ัน ดังน้ันการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธุรกิจ จึงเปนสิ่งสําคัญนอกเหนือจากคุณภาพของสินคา
และบริการ อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาทําใหลูกคาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ไดงาย ถามีขอมูลที่มี
ผลเสียแกธุรกิจก็จะเกิดผลกระทบไดอยางรวดเร็ว ในทางกลับกันหากมีขอมูลท่ีสงผลดีธุรกิจก็จะไดรับ
ผลการตอบรับที่ดีจากลูกคา 

ปญหาการขนสงสินคา โดยการขนสงทางไปรษณียมักเกิดปญหาสินคาเสียหาย สูญหาย 
หรือลาชาบอยมากๆ สวนการขนสงเอกชน ยังมีบริการไมทั่วถึง ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ บางที่ตองไปรับ
เองที่ศูนย  และมีการปรับอัตราคาขนสงเพิ่มเขึ้นประมาณ 1-2 เทาตัว ทําใหโอกาสในการขายลดลง 

ปจจัยที่สงผลตอผลการดําเนินงานน้ันมาจากหลายสาเหตุ ทั้งดานการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจที่มีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของตลาด และการแขงขัน ทําให ขอมูลผลการ
ดําเนินงานน้ันไมสามารถระบุไดแนนอน เน่ืองจากปจจัยขางตนในชวงเวลาน้ันๆ  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธสงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจากลูกคา
และผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  เปนวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุม
ตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
จํานวน 320 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปราย 
และขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 25-40 

ป สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 1-5 ป มีจํานวนพนักงาน
นอยกวา 5 คน ตําแหนงงานในปจจุบันสวนใหญเปนเจาของกิจการ และมีประเภทธุรกิจอยูใน
หมวดหมูอื่นๆ   

สวนท่ี 2 การบริหารลูกคาสัมพันธ 
จากการศึกษา พบวา ผูประกอบการมีการบริหารลูกคาสัมพันธในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเขาใจความคาดหวัง
ของลูกคา รองลงมา คือ ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ดาน
การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล ดังน้ันเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน จึงสรุปผลไดดังน้ี 

2.1 ดานการเก็บขอมูลลูกคา พบวา การเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มี
การเก็บขอมูลลูกคาที่มาใชบริการซื้อสินคาหรือบริการ และการสอบถามขอมูล  รองลงมา คือ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหมีความทันสมัยอยู และการเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 
มีการแยกประเภทของลูกคาออกเปนกลุมตามคุณคาที่ลูกคาสรางใหกับกิจการ 

2.2 ดานการติดตามลูกคา พบวา การติดตามลูกคาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนํา
ปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา มาใชในการปรับปรุงสินคาและบริการ  รองลงมา คือ มีการ
จัดเตรียมระบบการติดตามคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการของลูกคา  เพื่อใหลูกคาสามารถติดตาม
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ตรวจสอบสถานะของสินคา และการติดตามลูกคาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการติดตามสอบถามความ
พึงพอในการใชบริการของลูกคา 

2.3 ดานการสรางสัมพันธภาพกับลูกคา พบวา การสรางสัมพันธภาพกับลูกคาที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสงเสริมในการสรางความรูสึกท่ีเปนมิตรกับลูกคา ทําใหลูกคารูสึกวาเปน
บุคคลสําคัญกับกิจการอยางมาก รองลงมา คือ มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการเปดรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อสรางความคุนเคยและการยอมรับจากลูกคา  และการสราง
สัมพันธภาพกับลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับ
ลูกคาอยางตอเน่ือง 

2.4 ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน พบวา การบริหารการสื่อสารระหวางกัน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาในทุกๆ ชองทางที่
หลากหลาย เพื่อสรางความสะดวกแกลูกคา รองลงมา คือ มีการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการ
ติดตอสื่อสารระหวางกิจการกับลูกคา ใหมีความเขาใจตรงกัน มีความกระชับ ลดขั้นตอน และลดเวลา
ลง และการบริหารการสื่อสารระหวางกันที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการสนับสนุนใหมีบุคลากรดานการ
บริหารลูกคาสัมพันธเปนการเฉพาะ 

2.5 ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา พบวา การเขาใจความคาดหวังของ
ลูกคาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมสินคาและการบริการที่ดีที่สุดไวสําหรับลูกคา  เพื่อให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ มีการใชระบบการชําระเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อ
สรางความสะดวกและเพิ่มชองทางในการชําระเงินแกลูกคา และการเขาใจความคาดหวังของลูกคาที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนประจําอยางตอเน่ือง เพื่อใหลูกคารูสึกอยาก
ซื้อหรือใชบริการเปนประจํา 

2.6 ดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล พบวา การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไวสําหรับลูกคาประจํา เปนอภิสิทธิ์เฉพาะ
บุคคลที่มีสวนสําคัญท่ีทํารายไดใหกับกิจการในอัตราสูง และมีการจัดกลุมลูกคาตามขนาดการสั่งซื้อ 
รองลงมา คือ จัดเตรียมขอเสนอที่เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อหรือใชบริการกับ
กิจการ และการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการแยกประเภทและระดับของ
ลูกคา เพื่อสรางบริการเฉพาะใหเหมาะสมกับประเภทและระดับของลูกคา 

สวนท่ี 3 การตอบรับจากลูกคา 
จากการศึกษา พบวา ผูประกอบการมีการตอบรับจากลูกคาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว การตอบรับจากลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ลูกคามีความเชื่อมั่น
และใหการตอบรับกับสินคาหรือบริการ ที่กิจการแนะนํา รองลงมาคือ ลูกคาสวนใหญจะกลับมาซื้อ
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สินคาหรือบริการซ้ํา และการตอบรับจากลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ลูกคาใหความสนใจในกิจกรรม
ทางการตลาดของกิจการอยางตอเน่ือง 

สวนท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษา พบวา ผูประกอบการมีผลการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว ผลการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจการมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น 
รองลงมาคือ คือ กิจการมีปริมาณการขายสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้น และผลการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด คือ กิจการมีผลกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไว 

สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เปนรายดานพบวา 

สมมติฐานที่ 1.1 การเก็บขอมูลลูกคาไมมีอิทธิพลตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันไมมีอิทธิพลตอการตอบรับจาก
ลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยางงาย  (Simple 
Regression Analysis) ผูวิจัยพบวาการตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธสงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจาก

ลูกคาและผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลดังน้ี 
1. การบริหารลูกคาสัมพันธ 
การบริหารลูกคาสัมพันธในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว 

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา รองลงมา คือ ดานการ
บริหารการสื่อสารระหวางกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ดานการสรางความเฉพาะเจาะจง
บุคคล 

1.1 การเก็บขอมูลลูกคา พบวา การเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการ
เก็บขอมูลลูกคาที่มาใชบริการซื้อสินคาหรือบริการ และการสอบถามขอมูล  รองลงมา คือ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และการเก็บขอมูลลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด คือ มีการแยกประเภทของลูกคาออกเปนกลุมตามคุณคาที่ลูกคาสรางใหกบักิจการ  

เน่ืองจากเทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหการเก็บขอมูลลูกคาเปนเร่ืองที่งายขึ้น สงผล
ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการจัดเก็บขอมูลลูกคา ทั้งขอมูลสวนตัวและขอมูลการ
ติดตอ รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะจากลูกคา ซึ่งขอมูลที่ไดน้ีสามารถนํามาใชในการวิเคราะหและ
วางแผนการดําเนินงาน รวมถึงใชในการติดตอระหวางธุรกิจกับลูกคา โดยจะตองมีการทบทวนและ
ปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อสรางใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคามากที่สุด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชลลณา กุลสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการบริหารลูกคา
สัมพันธบนอินเทอรเน็ตท่ีมีตอความจงรักภักดีตอลูกคาของธุรกิจเคร่ืองสําอางในประเทศไทย  พบวา 
ผูบริหารฝายการตลาดธุรกิจเคร่ืองสําอางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารลูกคาสัมพันธบน
อินเทอรเน็ตดานการสรางฐานขอมูลลูกคาอยูในระดับมาก ธุรกิจมีการจัดเก็บขอมูลลูกคาเกี่ยวกับการ
ติดตอที่มีความสําคัญตอการบริหารกิจการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา  

1.2 การติดตามลูกคา พบวา การติดตามลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนํา
ปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา มาใชในการปรับปรุงสินคาและบริการ  รองลงมา คือ มีการ
จัดเตรียมระบบการติดตามคําสั่งซื้อสินคาหรือบริการของลูกคา  เพื่อใหลูกคาสามารถติดตาม
ตรวจสอบสถานะของสินคา และการติดตามลูกคาที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการติดตามสอบถามความ
พึงพอในการใชบริการของลูกคา  

เน่ืองจากในปจจุบันลูกคามีชองทางการเลือกซื้อสินคาหรือบริการมากขึ้น ลูกคา
สามารถหาขอมูลของสินคาไดรวดเร็วจากการคนหาในอินเทอรเน็ต ทําใหพฤติกรรมของลูกคา
เปลี่ยนไปจากเดิม ลูกคามีความคาดหวังในสินคาหรือบริการมากขึ้น และสามารถเปลี่ยนไปซื้อสินคา
หรือบริการกับคูแขงไดเสมอถารูสึกไมพึงพอใจ ดังน้ัน ผูประกอบการควรจัดเตรียมชองทางและ
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บุคคลากรไวสําหรับใหคําปรึกษาและรับฟงปญหา รวมถึงระบบติดตามสถานะของสินคาเพื่อใหลูกคา
สามารถตรวจสอบสถานะของสินคาไดดวยตนเอง เพื่อสรางความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและเปนการ
รักษาความสัมพันธระหวางลูกคากับธุรกิจใหยาวนานยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ชื่นจิตต แจง
เจนกิจ (2544: 94 – 95) กลาววา ในยามเศรษฐกิจตกตํ่า ลูกคาคือสินทรัพยที่มีคายิ่งสําหรับบริษัท 
การจัดต้ังฝายบริหารลูกคาสัมพันธขึ้นมาดูแลลูกคาปจจุบันโดยเฉพาะ  ก็จะเปนวิธีหน่ึงที่สามารถผูก
ลูกคาไวกับบริษัทได  

1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา  พบวา การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา ท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการสงเสริมในการสรางความรูสึกท่ีเปนมิตรกับลูกคา ทําใหลูกคารูสึกวาเปน
บุคคลสําคัญกับกิจการอยางมาก รองลงมา คือ มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการเปดรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อสรางความคุนเคยและการยอมรับจากลูกคา  และการสราง
สัมพันธภาพกับลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับ
ลูกคาอยางตอเน่ือง  

เน่ืองจากในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการสื่อสารระหวางธุรกิจและลูกคาน้ันเปน
สิ่งสําคัญ เพราะตองมีการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น ตลอดจนความพึงพอใจแกลูกคา เพื่อให
ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการจากธุรกิจ ดังน้ัน การสรางความรูสึกท่ีเปนมิตรกับลูกคาจึงมี
ความสําคัญ เปนการสรางการดึงดูดดวยการบริการดวยความจริงใจและรอยยิ้ม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถ
สรางความแตกตางเพื่อสรางจุดขายแกธุรกิจได และการรักษาความสัมพันธกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิด
ความไววางใจในสินคาและการบริการของธุรกิจ  ผูประกอบการตองรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากลูกคา เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินการในดานตางๆ ใหดีขึ้น อีกท้ังเปนการ
สรางความคุนเคยแกลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ จันทรหนองทรวง (2554) ได
ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอความจงรักภักดีของผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาเอไอเอสมีความคิดเห็นเร่ืองการบริหารลูกคา
สัมพันธดานสัมพันธภาพกับลูกคาอยูในระดับมาก  น่ันเปนเพราะลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในการ
ใหบริการและการดูแลเอาใจใสในเร่ืองตางๆ ของบริษัท จึงทําใหเกิดความผูกพันกับบริษัท  

1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกัน พบวา การบริหารการสื่อสารระหวางกันที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาในทุกๆ ชองทางที่
หลากหลาย เพื่อสรางความสะดวกแกลูกคา รองลงมา คือ มีการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการ
ติดตอสื่อสารระหวางกิจการกับลูกคา ใหมีความเขาใจตรงกัน มีความกระชับ ลดขั้นตอน และลดเวลา
ลง และการบริหารการสื่อสารระหวางกันที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการสนับสนุนใหมีบุคลากรดานการ
บริหารลูกคาสัมพันธเปนการเฉพาะ  
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เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนาอยางมาก 
ทําใหชองทางในการติดตอสื่อสารสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคาใชจายในการติดตอที่ลดลงมาก สงผลให
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองปรับตัวใหมีชองทางติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและเปนที่นิยมในปจจุบัน 
เชน ไลน และ เฟสบุค เพิ่มเติมนอกเหนือจากชองทางที่อยูเดิม เพื่อใหลูกคาสามารถติดตอกับธุรกิจได
ตลอดเวลา และดวยชองทางในการติดตอที่มีน้ีทําใหธุรกิจสามารถใหขอมูลตางๆ แกลูกคาไดสะดวก
รวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา โดยสามารถแจงขาวแกลูกคาไดในจํานวนมากตอคร้ัง ชวยใหสามารถลด
กระบวนการการดําเนินงานลงได สอดคลองกับงานวิจัยของ วิระพงศ จันทรสนาม (2551) ได
ทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบตอการบริหารลูกคาสัมพันธตอความจงรักภักดีของลูกคาของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  พบวา ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารดานการบริหารการสื่อสารระหวางกันอยูในระดับมาก น่ันเปนเพราะ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมีการแขงขันสูง ทําใหผูประกอบการตางๆ ตองใชชองทางตางๆ ใน
การสื่อสารกับลูกคา เพื่อการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเปนการชวยสรางความพึงพอใจแกลูกคาอีกดวย 

1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคา พบวา การเขาใจความคาดหวังของลูกคาที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดเตรียมสินคาและการบริการที่ดีที่สุดไวสําหรับลูกคา  เพื่อใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ มีการใชระบบการชําระเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อสรางความ
สะดวกและเพิ่มชองทางในการชําระเงินแกลูกคา และการเขาใจความคาดหวังของลูกคาที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด คือ มีการจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนประจําอยางตอเน่ือง เพื่อใหลูกคารูสึกอยากซื้อหรือใช
บริการเปนประจํา  

เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันการซื้อขายสินคาหรือบริการ ลูกคาสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อไดจากรูปหรือรายละเอียดของสินคาหรือบริการเทาน้ัน ทําใหผูประกอบการตองมี
การจัดเตรียมสินคาหรือบริการที่ดีไวสําหรับลูกคา ใหเหมือนกับสินคาหรือบริการที่ไดนําเสนอไวใน
ชองทางตางๆ เมื่อลูกคาไดรับสินคาที่สั่งแลวจะไดเกิดความประทับใจในสินคาและบริการของธุรกิจ 
อีกทั้งเพื่อลดคาใชจายจากการเปลี่ยนหรือคืนสินคาที่อาจเกิดขึ้นได ในดานการรับชําระเงินธุรกิจตองมี
ชองทางที่หลากหลายไวบริการลูกคา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกลูกคา ใหลูกคาสามารถเลือกชอง
ทางการชําระเงินไดเอง โดยที่ไมมีคาธรรมเนียมในการชําระเงิน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิระพงศ 
จันทรสนาม (2551) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบตอการบริหารลูกคาสัมพันธตอความจงรักภักดี
ของลูกคาของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  พบวา ผูประกอบการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีการบริหารดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคาอยูใน
ระดับมาก ผูประกอบการตางๆ จําเปนตองใชกลยุทธตางๆ ในการแสวงหาลูกคา การทําธุรกิจกับ
ลูกคา การรักษาลูกคา ตองดําเนินไปอยางเขมขน ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงมีสวน
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สําคัญในการบริหารจัดการการบริหารลูกคาสัมพันธใหเปนไปดวยความถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงค
ของการดําเนินงาน  

1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล พบวา การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไวสําหรับลูกคาประจํา เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคล
ที่มีสวนสําคัญที่ทํารายไดใหกับกิจการในอัตราสูง  และมีการจัดกลุมลูกคาตามขนาดการสั่งซ้ือ 
รองลงมา คือ จัดเตรียมขอเสนอที่เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อหรือใชบริการกับ
กิจการ และการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ มีการแยกประเภทและระดับของ
ลูกคา เพื่อสรางบริการเฉพาะใหเหมาะสมกับประเภทและระดับของลูกคา  

เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนลูกคาท่ีซื้อสินคาหรือ
บริการเพียงคร้ังเดียว ลูกคาประจําของธุรกิจประเภทน้ีจึงถือเปนสิ่งสําคัญกับองคกรอยางมาก เพราะ
ลูกคาประจําถือเปนลูกคาที่มีความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ ดังน้ัน ผูประกอบการจึงตองหา
วิธีการในการรักษาความสัมพันธกับลูกคาประจําดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดตางๆ เพื่อสราง
ความสัมพันธอยางตอเน่ือง และจากการที่ธุรกิจมีการเก็บขอมูลของลูกคาทําใหสามารถนําขอมูลมาใช
วิเคราะหในการจัดกลุมของลูกคาตามยอดซื้อหรือขนาดการสั่งซื้อ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมสงเสริม
การตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา ทําใหลูกคารูสึกประทับใจในการบริการและมีความสัมพันธกัน
อยางตอเน่ืองกับธุรกิจ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิระพงศ จันทรสนาม (2551) ไดทําการศึกษา
เร่ืองผลกระทบตอการบริหารลูกคาสัมพันธตอความจงรักภักดีของลู กคาของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย พบวา ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีการบริหารดานการทําใหเฉพาะเจาะจงอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากลูกคาท่ีใชบริการ
และซ้ือขายสินคาผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสลวนมีทางเลือกที่หลากหลายในการนํามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ ทําใหมีความออนไหวและคํานึงถึงประโยชน ดานสินคา ราคา 
ความสะดวกในการไดรับบริการ ความประทับใจ และพึงพอใจ จากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
มอบให  

2. การตอบรับจากลูกคา 
การตอบรับจากลูกคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว การ

ตอบรับจากลูกคาที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ลูกคามีความเชื่อมั่นและใหการตอบรับกับสินคาหรือบริการ
ที่กิจการแนะนํา รองลงมาคือ ลูกคาสวนใหญจะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการซ้ํา และการตอบรับจาก
ลูกคาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ลูกคาใหความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของกิจการอยางตอเน่ือง  

เน่ืองจากลูกคาสามารถคนหาขอมูล รายละเอียดตางๆ ของสินคาหรือบริการที่ตองการ
ไดจากอินเทอรเน็ต รวมถึงขอมูลการแนะนําสินคาจากลูกคาที่เคยใชบริการ ทําใหลูกคามีความเชื่อมั่น
และใหการตอบรับสินคาที่กิจการแนะนํา และจากประสบการณที่ลูกคาไดรับจากการซื้อสินคาหรือ
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บริการที่ดี สงผลใหลูกคาเกิดความประทับใจ และไววางใจในธุรกิจ ทําใหลูกคาท่ีเคยใชบริการสวน
ใหญจะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการซ้ํา  

3. ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว ผลการ

ดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจการมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ คือ กิจการมีปริมาณการ
ขายสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้น และผลการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ กิจการมีผลกําไรตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  

เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีกลุมลูกคาท่ีกวางและหลากหลายและไมมี
ขอจํากัดในดานของสถานที่หรือเวลาในการซื้อขาย ทําใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาหรือบริการไดงาย 
และเมื่อธุรกิจมีระยะเวลาการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและมีการตอบรับที่ดีจากลูกคาก็จะสงผลใหมีลูกคา
เพิ่มขึ้นตามไปดวย อีกทั้งเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการโฆษณาทางอินเทอรเน็ทที่มีมากขึ้น สงผลใหธุรกิจ
เขาถึงลูกคาไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยใชเคร่ืองมือเพื่อประชาสัมพันธที่สามารถเลือกกลุมลูกคา
ไดจาก อายุ เพศ ความชอบ เปนตน ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใชประชาสัมพันธน้ีสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห
และวางแผนการดําเนินงานตอไป ดังน้ัน เมื่อธุรกิจมีลูกคาเพิ่มขึ้นและมีการใชเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพันธที่ดีก็จะสงผลตอยอดขายของธุรกิจท่ีมีเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

สมมติฐานท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การบริหารลูกคาสัมพันธมีอิทธิพล
ทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา 

สมมติฐานท่ี 1.1 การเก็บขอมูลลูกคาไมมีอิทธิพลตอการตอบรับจากลูกคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากกลุมตัวอยางของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในงานวิจัยคร้ังน้ี
มีความหลากหลายในดานประเภทหรือหมวดหมูของสินคาและบริการ และระยะเวลาในการดําเนิน
ของกลุมตัวอยางสวนใหญยังมีระยะเวลานอยทําใหขอมูลของลูกคายังมีไมมากพอในการนํามาใช
วิเคราะห สงผลใหผูประกอบการมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกตางกันออกไป และในธุรกิจที่มีการ
ซื้อขายติดตอในคร้ังเดียวหรือมีการซื้อซ้ํานอยจึงยังไมเห็นถึงความสําคัญของการเก็บขอมูลมากนัก  
ดังน้ัน การเก็บขอมูลลูกคาอาจจะเปนประโยชนในธุรกิจบางประเภทหรือบางหมวดหมู สินคาเทาน้ัน 
ทําใหไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตนพัฒน สิงหสีโว (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของ
การบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอความจงรักภักดีของลูกคาบริษัทนําเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธดานการสรางฐานขอมูลลูกคา มีความสัมพันธแ ละ
ผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคา  ดานการบอกตอบุคคลอื่น เน่ืองจากการสราง
ฐานขอมูลลูกคาในธุรกิจนําเที่ยวโดยการเก็บขอมูลของลูกคาในดานตางๆ เชน ชื่อ ที่อยู เบอรติดตอ 
อายุ ชวงเวลาในการใชบริการ เปนตน ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับลูกคาเกา และสามารถนําขอมูล
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ไปใชในการติดตอสื่อสารกับลูกคา รวมทั้งการแนะนําถึงโปรแกรมนําเท่ียวใหมๆ โปรโมชั่น และ
ขอเสนอตางๆ ของบริษัท และเปนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อการจําแนกกลุมลูกคา รวมถึง
ปรับปรุงบริการของธุรกิจ ดังน้ันการใหความสําคัญตอลูกคาจึงสามารถสรางมูลคาตอลูกคา สงผลให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการ จนอยากใหบุคคลอื่นไดรับประสบการณที่ดีรวมกัน 

สมมติฐานท่ี 1.2 การติดตามลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการแขงขันสูง ทําให
ปจจัยในดานราคาลดความสําคัญลงไป ผูประกอบการจึงตองใชวิธีการตางๆ เพื่อเปนการรักษา
ความสัมพันธกับลูกคาโดยการสรางความเชื่อมั่นและไววางใจดวยการติดตามลูกคา ไมวาจะเปนการ
สอบถามความพึงพอใจหลังการขายในเรื่องของสินคาและบริการ การรับฟงปญหาและขอเสนอแนะ
จากลูกคาและนํามาใชปรับปรุงกระบวนการตางๆ รวมทั้งใชเทคโนโลยีในดานการตรวจสอบสถานะ
ของสินคาเพื่อสามารถตรวจสอบและตอบสนองแกลูกคาไดเมื่อลูกคามีรองขอ  เพื่อใหลูกคาเกิดความ
พอใจสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เขมวดี คงหมื่นไวย (2548) ไดทําการศึกษาเร่ืองการบริหาร
ลูกคาสัมพันธของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
นครราชสีมามีระดับการปฏิบัติการติดตามระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการอยูในระดับ
มาก การที่ธุรกิจโรงแรมใหความสําคัญกับการติดตามระดับความพึงพอใจของลูกคาเพราะจะ ทําให
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีขอมูลที่จะนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการตางๆ ให
ตรงกับความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

สมมติฐานท่ี 1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบรับ
จากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันจะเปนการ
ขายสินคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกสหรือออนไลน ลูกคาไมสามารถจับตองสินคาได ทําไดเพียงศึกษา
ขอมูลรายละเอียดและดูสินคาไดจากภาพถายท่ีแสดงอยูในเว็บไซตเทาน้ัน  ในการขายสินคาหรือ
บริการผูประกอบการจึงตองมีการปฏิสัมพันธที่ดีแกลูกคา เพื่อสรางความคุนเคย ความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจแกลูกคา สงผลใหลูกคาตัดสินใจซื้อ เมื่อผูประกอบการมีสัมพันธภาพกับลูกคาท่ีดีจะทํา
ใหลูกคาเกิดความประทับใจในธุรกิจ สงผลใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ําและมีการติดตอซื้อขายกันอยาง
ตอเน่ือง สอดคลองกบังานวิจัยของ ชลลณา กุลสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของ
การบริหารลูกคาสัมพันธบนอินเทอรเน็ตท่ีมีตอความจงรักภักดีตอลูกคาของธุรกิจเคร่ืองสําอางใน
ประเทศไทย พบวา การบริหารลูกคาสัมพันธบนอินเทอรเน็ต ดานการกําหนดโปรแกรมเพื่อสราง
ความสัมพันธ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวม ดานการซื้อ
ซ้ําและดานการซ้ือขามสายผลิตภัณฑและการบริการ เน่ืองจากการสรางชองทางการปฏิสัมพันธ
ระหวางธุรกิจกับลูกคา น้ันเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงการรับรูความตองการของธุรกิจกับลูกคา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด และการสรางความคุนเคยระหวางธุรกิจกับลูกคาจะ
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สงผลใหลูกคากลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการ และลูกคาท่ีคุนเคยกับธุรกิจยังพรอมหรือยินดีที่จะ จาย
แพงกวา พรอมทั้งเต็มใจที่จะแนะนําสินคาและบริการของธุรกิจใหแกบุคคลอื่นอีกดวย 

สมมติฐานท่ี 1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกันไมมีอิทธิพลตอการตอบรับจาก
ลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  เน่ืองจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะมี
รูปแบบการบริหารการสื่อสารระหวางธุรกิจกับลูกคาท่ีคลายคลึงกัน โดยการใชชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน ไลน เฟสบุด อินสตาแกรม เปนตน ลูกคาจึงใหความสนใจใน
ดานการบริการและความรวดเร็วในการตอบสนองของผูประกอบการมากกวาดานวิธีการหรือชองทาง
ในการติดตอ สงผลใหปจจัยในดานดังกลาวไมมีผลกระทบกับการตอบรับจากลูกคา  ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิระพงศ จันทรสนาม  (2551) ไดทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบตอการบริหารลูกคา
สัมพันธตอความจงรักภักดีของลูกคาของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  พบวา การ
บริหารลูกคาสัมพันธ ดานการบริหารการสื่อสารระหวางกัน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ
ความจงรักภักดีของลูกคา  ดานการซื้อซ้ํา เปนปกติ เน่ืองจากหัวใจในการทําธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคือการสื่อสารกับลูกคา เพื่อทําใหลูกคาเกิดความไววางใจและพึงพอใจในการตัดสินใจ
ซื้อ และมาซื้อหรือใชบริการซ้ํา ทําใหธุรกิจไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคา โดยสิ่งสําคัญอีกอยางหน่ึง
คือการทําใหลูกคาไดรับรูถึงคุณคาของสิ่งที่ธุรกิจไดมอบใหดวยความจริงใจ ทําใหรูสึกถึงการเปนสวน
หน่ึงของกิจการ และสงผลตอการขยายการขายไปยังผลิตภัณฑหรือบริการอื่นๆ ตอไป 

สมมติฐานท่ี 1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมี
การแขงขันสูง ผูประกอบการจะตองจัดเตรียมสินคาหรือบริการไวอยางดี เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหดีที่สุด เพราะถาลูกคาเกิดความไมพึงพอใจในสินคาหรือบริการจากธุรกิจ ลูกคา
สามารถเปลี่ยนไปซื้อสินคาหรือบริการกับคูแขงไดเสมอ และการที่ผูประกอบการจะเขาใจความ
คาดหวังของลูกคาน้ันตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและความตองการ
ของลูกคา พรอมทั้งนําขอมูลประสบการณเหลาน้ันมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ทําใหในธุรกิจที่มี
ระยะเวลาการดําเนินงานท่ีมากกวาจะเขาใจถึงความคาดหวังของลูกคามากกวาในธุรกิจที่เพิ่งเร่ิมตน 
เมื่อเขาใจความใจความคาดหวังของลูกคาจะเขาใจถึงความตองการของลูกคา ทําใหมีจัดเตรียมสินคา
หรือบริการไดตรงความตองการของลูกคา ทําใหมีโอกาสไดรับการตอบรับจากลูกคามากขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของ ภาณุ ลิมมานนท (2554) วิธีการสรางประสบการณลูกคาคือ การสราง
คุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการต้ังแตกระบวนการเร่ิมตนจนกระทั่งสิ้นสุด คือธุรกิจตองมีการศึกษา
และเอาใจใสในสินคาหรือบริการของตนเอง ตองมีคัดเลือกและจัดเตรียมอยางดีที่สุด รวมไปถึงเอาใจ
ใสทุกขั้นตอนจนกวาสินคาหรือบริการจะถึงมือลูกคา  เพื่อเปนการสรางความประทับใจแกลูกคา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

 
 

เปรียบเสมือนการสรางแบรนดใหลูกคาคิดถึงอยูเสมอ โดยประโยชนที่ไดรับยอมทําใหลูกคาเห็นคุณคา
ของสินคาและบริการที่นําเสนอ เปนการสรางความสัมพันธแบบแข็งแกรงและยั่งยืน 

สมมติฐานท่ี 1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลมีอิทธิพลทางบวกตอการตอบ
รับจากลูกคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลถือ
เปนการรักษาลูกคาของธุรกิจ ลูกคาที่มีความสัมพันธกับธุรกิจอยางตอเน่ืองถือเปนบุคคลสําคัญของ
ธุรกิจ ดังน้ัน ผูประกอบการจึงตองหาวิธีในการสรางแรงจูงใจและผูกสัมพันธกับลูกคาอยางตอเน่ือง 
เพื่อปองกันลูกคาจากคูแขงทางธุรกิจ เพราะในปจจุบันธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันเกิดคูแขงได
งาย ลูกคามีทางเลือกในการซื้อสินคาหรือบริการจากหลายแหลง สามารถเปรียบเทียบในดานตางๆ 
ไดเสมอ ผูประกอบการธุรกิจจึงตองมีขอเสนอพิเศษใหแกลูกคาในระดับตางๆ โดยแบงตามระดับ
ความสําคัญของการสรางผลกําไรใหแกธุรกิจ เชน การแบงตามยอดการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการติดตอ
ซื้อขายระกวางลูกคากับธุรกิจ เปนตน เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกลูกคา สรางความประทับใจ รวมถึงเปน
การรักษาลูกคาใหมีความจงรักภักดีตอธุรกิจอยางตอเน่ืองและยาวนาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เตือนใจ จันทรหนองทรวง (2554) ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอ
ความจงรักภักดีของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาเอไอ
เอสมีความคิดเห็นเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธดานการสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคลอยูในระดับมาก 
เน่ืองจากเอไอเอสมีการจัดระดับลูกคาตามยอดการใชจายในแตละเดือน ลูกคาท่ีมียอดการใชจายมาก
จะมีสิทธิพิเศษในการใชบริการ เชน มีหองรับรองหรือชองการชําระเงินพิเศษ ไดรับสวนลดตางๆ จาก
ธุรกิจที่รวมรายการ ดังน้ัน เมื่อลูกคาไดรับบริการที่เฉพาะเจาะจงเปนบุคคล จะทําใหเกิดความ
ประทับใจ และรูสึกเปนบุคคลสําคัญท่ีไดรับการดูแลเปนพิเศษ จึงทําใหอยากจะใชบริการตอไป  

สมมติฐานท่ี 2 การตอบรับจากลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เน่ืองจากเมื่อลูกคามีความพึงพอใจจากการใชบริการซื้อสินคา
หรือบริการจากธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจในการซื้อสินคา
หรือบริการซ้ํา ซึ่งการตอบรับจากลูกคาจะสงผลตอการแนะนําหรือตองการบอกตอแกคนรูจักใหมาใช
บริการจากธุรกิจ ดังน้ัน เมื่อธุรกิจสามารถรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมไดจะสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหดีขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณี หาสิตพานิชกุล (2556) ได
ทําการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการพัฒนารานยาคุณภาพตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรมท่ีมีตอการ
ตอบรับของลูกคา ศักยภาพการแขงขันและผลการดําเนินงานของรานยาในจังหวัดนครปฐม พบวา 
การตอบรับของลูกคามีอิทธิพลทางบวกตอผลการดําเนินงานของรานยาในจังหวัดนครปฐม เน่ืองจาก
เปนเพราะเมื่อลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการรานยาจะมีการตอบรับที่ดีและมาใชบริการซ้ํา รวมถึง
ลูกคามีการบอกตอแกลูกคารายอื่นสงผลใหผลดําเนินงานดีขึ้น 
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ประโยชนจากการวิจัย 
1. ประโยชนเชิงนโยบายและการจัดการ 
การบริหารลูกคาสัมพันธ ทําใหผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ  โดยสามารถใชเปนเคร่ืองมือหรือกลยุทธในการรักษาความสัมพันธกับลูกคา ใหมีความ
จงรักภักดีตอธุรกิจอยางตอเน่ืองและยาวนาน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช ดังน้ี 

1.1 การเก็บขอมูลลูกคา นํามาใชในการเก็บขอมูลของลูกคา โดยขอมูลเหลาน้ี
สามารถนํามาใชในการติดตอสื่อสารระหวางธุรกิจกับลูกคา ใชในการทําการประชาสัมพันธการ
สงเสริมการขายที่มีในชวงเวลาน้ันของธุรกิจ รวมถึงนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

1.2 การติดตามลูกคา นํามาใชสรางความประทับใจใหแกลูกคา โดยนําปญหาและ
ขอเสนอแนะจากลูกคามาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อีกท้ังยังเปน
การรักษาความสัมพันธกับลูกคาใหมีความจงรักภักดีแกธุรกิจ 

1.3 การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา นํามาใชสรางความคุนเคยแกลูกคาใหเกิดความ
เชื่อมั่นและไววางใจในการซื้อสินคาหรือบริการจากธุรกิจ สรางความเปนมิตรแกลูกคาเพื่อใหลูกคา
รูสึกเปนบุคคลสําคัญของธุรกิจ สงผลใหเกิดความสัมพันธระกวางลูกคาและธุรกิจท่ียาวนาน 

1.4 การบริหารการสื่อสารระหวางกัน นํามาใชสรางความสะดวกใหแกลูกคา ใน
ดานการติดตอสื่อสาร การใหรายละเอียด ขอตกลง รวมท้ังนโยบายตางๆ เพื่อใหลูกคาเกิดความเขาใจ
ตรงกันกับธุรกิจ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

1.5 การเขาใจความคาดหวังของลูกคา นํามาใชในการจัดเตรียมสินคาหรือบริการ
ของธุรกิจใหตรงตามความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและมีการตอบรับท่ีดีแก
ธุรกิจ 

1.6 การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล นํามาใชสรางการจูงใจแกลูกคา เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอยางยาวนาน โดยผูประกอบการใหขอเสนอพิเศษหรือสิทธิประโยชนตางๆ เปนการ
รักษาลูกคาไมใหเปลี่ยนใจไปใชบริการกับธุรกิจคูแขง 

2. ประโยชนเชิงทฤษฎี 
งานวิจัยคร้ังน้ีกอใหเกิดประโยชนดานการบูรณาการทางทฤษฎี เพื่อสรางกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลทางบวกตอการตอบรับจากลูกคาและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในงานวิจัยที่ผานมามีการศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
แตยังมีขอมูลไมมากนักในเร่ืองเก่ียวกับอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีตอการตอบรับจากลูกคา
และผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังน้ันงานวิจัยคร้ังน้ีจะเปนแนวทางตอ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการวางแนวทาง ใหธุรกิจไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคาและมี
ผลการดําเนินการตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
1. ควรเลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกแบงจากประเภทสินคาหรือบริการที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน โดยเลือกจากประเภทสินคาหรือบริการที่วงจรชีวิตผลิตภัณฑมีความใกลเคียงกัน 
เน่ืองจากการบริหารลูกคาสัมพันธ การตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงานของผูประกอบการ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันมีความหลากหลาย ทําใหเกิดอุปสรรคในการวิเคราะหผลการวิจัย  

2. ควรเลือกกลุมตัวอยางจากกลุม ท่ีมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจท่ีใกลเ คียงกัน 
เน่ืองจากผูประกอบการบางรายเพิ่มเริ่มทําธุรกิจทําใหขอมูลมีความแตกตางกัน 

3. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ เปนการเก็บขอมูลกับผูประกอบการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในวงกวาง หากตองการขอมูลที่ความเจาะจงมากขึ้น เกี่ยวกับการบริหารลูกคา
สัมพันธ ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 

4. ควรศึกษาถึงอิทธิพลดานอื่นที่สงผลตอการตอบรับจากลูกคาและผลการดําเนินงาน
รวมดวย เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง เปนตน  

5. การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของงานวิจัยคร้ังน้ี มีอุปสรรคจากการท่ีรายชื่อ
ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒธุรกิจการคา น้ันไมมีการ
ปรับปรุงสถานะการใหบริการของเว็บไซตของผูประกอบการ ซึ่งบางรายชื่อน้ันไดปดการบริการไปแลว 
ทําใหการสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการจึงไมมีผูตอบ สงผลตองใชเวลาในการเก็บขอมูลมากขึ้น 
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แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
เรื่อง “การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการสรางการตอบรับจากลูกคาและ 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” 
 

คําชี้แจง: 
 1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับน้ี คือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

2. แบบสอบถามขอมูลชุดน้ี แบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 สวนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบรับจากลูกคา  
 สวนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน 
 สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
3. การตอบแบบสอบถามน้ี คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิเคราะหขอมูลใน

การวิจัย กรุณาตอบคําถามทุกขอ ทุกสวน เพื่อใหการวิจัยน้ีมีความเที่ยงตรงและเกิดประโยชนอยาง
แทจริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

4. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามน้ีจะเก็บเปนความลับ การนําเสนอผลการวิจัยจะเสนอใน
ภาพรวมเทาน้ัน 
 
 

ขอขอบพระคุณที่ใหขอมูลไว ณ โอกาสน้ี 
วันชัย กิจเรืองโรจน 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 
คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ใน ( ) หนาตัวเลือกที่ตรงตามความเปนจริง 

1. เพศ  
( ) ชาย    ( ) หญิง 

2. อายุ 
( ) ตํ่ากวา 25 ป    ( ) 25- 40 ป 
( ) 41 – 60 ป    ( ) มากกวา 60 ปขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา  
( ) ตํ่ากวาปริญญาตรี   ( ) ปริญญาตรี  
( ) สูงกวาปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ  
( ) นอยกวา 1 ป   ( ) 1 - 5 ป 
( ) มากกวา 5 ป 

5. จํานวนพนักงานในกิจการ 
( ) นอยกวา 5 คน   ( ) 5 - 10 คน 
( ) มากกวา 10 คน 

6. ตําแหนงงานในปจจุบัน 
( ) เจาของกิจการ  ( ) ผูจัดการฝายการตลาด 
( ) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................... 

7. ประเภทธุรกิจ/หมวดหมูสินคา 
( ) คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
( ) แฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองประดับ 
( ) การแพทยและสุขภาพ 
( ) ทองเที่ยว 
( ) เกมส/ของเลนเด็ก/ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด 
( ) อื่นๆ (ระบุ)............................................................................... 
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สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ขอ การบริหารลูกคาสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
1. 

การเก็บขอมูลลูกคา 
มีการเก็บขอมูลลูกคาที่มาใชบริการซื้อสินคาหรือบริการ 
และการสอบถามขอมูล 

     

2. มีการทบทวนและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ 

     

3. มีระบบการรับสมัครสมาชิก เพื่อนํามาใชสรางฐานขอมูล
ลูกคา 

     

4. มีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะของ
ลูกคา  

     

5. มีการแยกประเภทของลูกคาออกเปนกลุมตามคุณคาที่
ลูกคาสรางใหกับกิจการ 

     

 
6. 

การติดตามลูกคา 
มีการจัดเตรียมระบบการติดตามคําสั่งซื้อสินคาหรือ
บริการของลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถติดตามตรวจสอบ
สถานะของสินคา 

     

7. มีการจัดเตรียมพนักงานในการชวยเหลือและให
คําแนะนําเมื่อลูกคารองขอไดตลอดเวลา 

     

8. มีการนําขอมูลลูกคามาวิเคราะห และศึกษาพฤติกรรม
การซื้อหรือใชบริการ เพื่อใหทราบถึงความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา 

     

9. มีการติดตามสอบถามความพึงพอในการใชบริการของ
ลูกคา  
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ขอ การบริหารลูกคาสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
10. 

การติดตามลูกคา (ตอ) 
มีการนําปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา มาใชในการ
ปรับปรุงสินคาและบริการ 

     

 
11. 

การสรางสัมพันธภาพกับลูกคา 
มีการสงเสริมในการสรางความรูสึกที่เปนมิตรกับลูกคา 
ทําใหลูกคารูสึกวาเปนบุคคลสําคัญกับกิจการอยางมาก 

     

12. มีการใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับ
ลูกคาอยางตอเน่ือง 

     

13. มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยการเปดรับฟง
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อสรางความคุนเคย
และการยอมรับจากลูกคา 

     

14. มีการแจงนโยบายและทําความเขาใจ รวมท้ังรับฟง
เหตุผลจากลูกคาจากลูกคา 

     

 
15. 

การบริหารการสื่อสารระหวางกัน 
มีการจัดเตรียมชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคาใน
ทุกๆ ชองทางที่หลากหลาย เพื่อสรางความสะดวกแก
ลูกคา 

     

16. มีการสนับสนุนปรับปรุงกระบวนการติดตอสื่อสาร
ระหวางกิจการกับลูกคา ใหมีความเขาใจตรงกัน มีความ
กระชับ ลดขั้นตอน และลดเวลาลง 

     

17. มีการสนับสนุนใหมีบุคลากรดานการบริหารลูกคาสัมพันธ
เปนการเฉพาะ 
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ขอ การบริหารลูกคาสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

 
18. 

การเขาใจความคาดหวังของลูกคา 
มีการจัดเตรียมสินคาและการบริการที่ดีที่สุดไวสําหรับ
ลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

     

19. มีการจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนประจําอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหลูกคารูสึกอยากซื้อหรือใชบริการเปน
ประจํา 

     

20. มีการใชระบบการจัดสงสินคาและบริการใหถึงมือลูกคา
ไดอยางถูกตอง เที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบได 

     

21. มีการใชระบบการชําระเงินที่มีความหลากหลาย เพื่อ
สรางความสะดวกและเพิ่มชองทางในการชําระเงินแก
ลูกคา 

     

 
22. 

การสรางความเฉพาะเจาะจงบุคคล 
มีการแยกประเภทและระดับของลูกคา เพื่อสรางบริการ
เฉพาะใหเหมาะสมกับประเภทและระดับของลูกคา 

     

23. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไวสําหรับลูกคาประจํา 
เปนอภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีสวนสําคัญที่ทํารายไดใหกับ
กิจการในอัตราสูง 

     

24. มีการจัดกลุมลูกคาตามขนาดการสั่งซื้อ และจัดเตรียม
ขอเสนอที่เหมาะสมเฉพาะราย เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ซื้อหรือใชบริการกับกิจการ 
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตอบรับจากลูกคา 
คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ขอ การตอบรับจากลูกคา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. ลูกคาสวนใหญจะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการซ้ํา      
2. ลูกคาใหความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของกิจการ

อยางตอเน่ือง 
     

3. ลูกคามีการซ้ือสินคาหรือบริการเปนประจําอยางตอเน่ือง 
จนกลายเปนลูกคาประจํา 

     

4. ลูกคามีความเชื่อมั่นและใหการตอบรับกับสินคาหรือ
บริการ ที่กิจการแนะนํา 

     

5. ลูกคาแนะนําผูอื่นใหทดลองซื้อสินคาหรือใชบริการของ
กิจการ 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ขอ ผลการดําเนินงาน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. กิจการมีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น      
2. กิจการมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น      
3. กิจการมีปริมาณการขายสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้น      
4. กิจการมีผลกําไรตามเปาหมายที่กําหนดไว      
5. กิจการมียอดขายเติบโตอยางตอเน่ือง      

 

สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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