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Efficiency of the Organization. 
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บทค ัดย่อ 

  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จัดเป็นเครื่องมือที่ความส าคัญในการรักษาลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์

กับลูกค้าให้สูงยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นความจงรักภัคดีต่อองค์กร และยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ท าให้สามารถด าเนินกิจการผ่านไปได้ภายใต้การแข่งขันที่สูงดังเช่นปัจจุบัน   ดังนั้นองค์กรจึงต้องพัฒนาการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท าการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นบทความนี้จึงได้วิเคราะห์งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์บทความ 6 เรื่อง เพ่ือท าความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีหลายปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางด้านการบริการ ปัจจัยทางด้านสินค้า  ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ 
และปัจจัยทางด้านบริบทภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดสงผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แต่ก็ขึ้นอยู่ กับ
ลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ว่าปัจจัยที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ 

ค  าส าค ัญ : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
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Abstract  
Customer Relationship Management is a tool that the importance to maintain 

customers and build a strong relationship with the customers overtime which results in 
customers tend to be loyalty to the businesses. This also create an advantages when it 

come to conduct the business through to under the high competition. So organizations need 
to develop customer relationship management more effective by the conduct of the study 
the needs of the customer on a regular basis to meet the needs of your customers 

consistently .Therefore the study factors that affect the satisfaction of our customers is 
important. The article has analyzed the research and articles related to customer 

relationship management by analyzing six studies to understand the factors that affect the 
satisfaction and the needs of your customers the results of the study found that the factors 
that affect the Customer Relationship management has several factors including the 

Information Technology of the service factors of the strategy and the external context in 
which all of the factors is the impact on the customer relationship management, but it 

depends on the nature of business and factors that applies to the use of appropriate to 
your business. 

Keywords: Customer Relationship Management, Customer Relationship Management Factor 
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บทน า   

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) มีมาต้ังแต่อดีต แต่ยัง
ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ ลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าในอดีตจะมีลักษณะเป็นการพูดคุย กล่าวทักทาย หรือ
การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีของแม่ค้าที่มีต่อลูกค้า เช่น  เม่ือลูกค้าเข้ามาในร้าน เจ้าของร้านจะกล่าวทักทายและ

สอบถามความต้องการของลูกค้า และอาจมีการพูดคุยในเรื่องอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ด้วย จากนั้นแม่ค้าก็จะ
จดจ าลักษณะการซ้ือของลูกค้า หรือจดจ าสินค้าที่ลูกค้าซ้ือเป็นประจ าหรือชื่นชอบ เม่ือครั้งถัดไปลูกค้าคนเดิม

เข้ามาในร้านแม่ค้าก็จะน าเสนอสินค้าประเภทที่ลูกค้า ซ้ือประจ า หรือ สินค้า อ่ืนๆที่เก่ียวเนื่องกัน (Cross-
Selling) หรือน าเสนอสินค้าชนิดเดียวกันที่มีมูลค่ามากขึ้น (Up-Selling) พฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็น
การแนะน าเชื้อเชิญลูกค้าแล้ว ยังท าให้ลูกค้ารู้สึกและรับรู้ว่าตนได้รับการใส่ใจจากแม่ค้า รวมถึงได้รับความเป็น

กันเอง ส่งผลให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป เป็นการซ้ือซ้ าซ่ึงน าไปสู่การพัฒนากลายเป็นลูกค้า
ระยะยาว เพ่ือผลก าไรและเพ่ือความอยู่รอดของกิจการในยุคสมัยที่มีการแข่งขันทางการตลาดที่ เพ่ิมสูงขึ้น

ตลอดเวลา ณัฐยา สินตระการผล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลว
ขององค์กร คือ ความสามารถขององค์กรแห่งนั้นในการให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง  

ดังนั้น การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจ  และ

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์สามารถเข้ามาเพ่ิมคุณค่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเม่ือเวล าผ่านไป 

ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีต่อบริษัท ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทมีก าไร ให้สามารถด าเนินกิจการผ่านไปได้ภายใต้
การแข่งขันที่สูงดังเช่นปัจจุบัน และอาจจะสูงขึ้นอีกในอนาคต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรที่น าการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้จะประสบผลส าเร็จทุกราย เนื่องจากยังมีปัจจัยหลายๆ  ด้านที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จของธุรกิจนั้นๆ  
 

แหล่งในการรวบรวมเอกสาร   
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร โดยการคัดเลือกบทความวิจัย  และบทความปริทัศน์ 

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์  IEE/IEEE Electronic Library 

Online, Emerald Management Xtra175&Engineering Database และ Science Direct โดยใช้ค าค้นว่า 
“การบริหารลูกค้าสัมพันธ์” และ “CRM” โดยมีเกณฑ์ว่าเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ระหว่าง  ปี พ.ศ. 2550 ถึง 

พ.ศ.2560 มีเนื้อหาเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้บทความทั้งหมด 6  เรื่อง ดังรายชื่อในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  บทความที่เก่ียวข้องกับหารบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร 

ผู้ว ิจัย ชื่อ วัตถุประสงค  ์ วิธ ีการศกึษา 

กนกรัตน์ ดีศรีศักด์ิ 

(2553) 
 
 

 
 
 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การพิจารณาน าการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
มาใช้ ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การพิจารณาน าการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 

 

น ากระบวนการตัดสินใจ

ในนวัฒกรรม Everett  
M. Rogers มาใช้  
ใช้แบบสอบถามในการ

เก็บข้อมูลจาก หัวหน้า
ฝ่ายการตลาด หัวหน้า
ฝ่ายการขาย แลผู้จัดการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

ชลลณา, อนิรุทธ์ิ ผงคลี, 
และอัจฉริยา (2556 

 
 

 
 
 

 
 

ผลกระทบของการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์

บนอินเตอร์เน็ตที่มีต่อ
ความจงรักภักดีของ

ลูกค้าของธุรกิจ
เครื่องส าอางใน
ประเทศไทย. 

 
 

ผลกระทบของการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์บน

อินเตอร์เน็ตที่มีต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าของ

ธุรกิจเครื่องส าอางใน
ประเทศไทย 
 

 
 

ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จาก
ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

ธุรกิจเครื่องส าอางใน
ประเทศไทย วิเคราะห์สก
สัมพันธ์แบบพหุคูณ และ

การวิเคราะห์การทดถอย
แบบพหุคูน 

พินันทา ฉัตรวัฒนา 
(2556) 

 
 

 
 
 

 
 

การจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า

ทางการศึกษาด้วย 
ICT 

 
 
 

 
 

น าเสนอแนวคิดในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ทางการศึกษา 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
และเพ่ิมประสิทธ์ิภาพในการ
ท างานเพ่ือสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าและท า
ก าไรให้กับธุรกิจ 

เป็นบทความปริทัศน์  
ท าการศึกษา วิเคราะห์

เอกสารและสรุปหลักการ 
 

 
 
 

 
 

ศศินิภา ทิวาลัย(2555) 

 
 
 

การวัดประสิทธิผล

ด้านการให้บริการของ
ระบบการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ 

ศึกษาความสัมพันธ์ของ

คุณภาพระบบ คุณภาพ
บริการ การใช้งาน ความ 
 

ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการระบบการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ 
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ผู้ว ิจัย ชื่อเร ื่อง วัตถุประสงค ์ วิธ ีการศ ึกษา 

 

 
 

 
 

ออนไลน์ของธุรกิจ

โรงแรม โดยการใช้
แบบจ าลองของดีลอน

แอนด์แม็คคลีน และอี
เมตริก 

พึงพอใจของผู้ใช้และ

ประสิทธิผลด้านการ
ให้บริการของระบบการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์
ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรง 

ของธุรกิจโรงแรม ระดับ 

4 ดาว และ 5ดาว 
 

 
 

เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล 

(2555) 
 
 

 
 

แนวทางในการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ 
daily deals ใน
ประเทศไทย 

 
 

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ต้ังใจซ้ือซ้ าในธุรกิจ  daily 
deals และศึกษาต่อยอด
แนวทางในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ธุรกิจ daily deals 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปริมาณ 
ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้

เกิดความต้ังใจซ้ือซ้ า โดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

Shu-Mei Tseng (2016) Knowledge 

management 
capability, 
customer 

relationship 
management, and 

service quality 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ของ

ความสามารถในการบริหาร
จัดการความรู้ การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ และคุณภาพ

การให้บริการ  
 

เป็นบทความปริทัศน์  

ท าการศึกษา วิเคราะห์
เอกสารและสรุปหลักการ 
 

 

ความหมายการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
เนื่องจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นที่สนใจในกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดย่อมและขนาดใหญ่ ท าให้มีผู้ ศึกษา

ค้นคว้าและให้นิยามความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้ดังนี้  ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2548) ให้
ความหมายไว้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กิจกรรมการตลาดที่กระท าต่อลูกค้า ซ่ึงอาจเป็นลูกค้าผู้บริโภค
หรือคนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ที่ ดี

ตลอดจนรู้ศึกชอบบริษัทและสินค้าหรือการบริการของบริษัททั้งนี้จะมุ่งเน้นที่กิจกรรการสื่อสารแบบสองฝ่าย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win 

Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน  
พินันทา ฉัตรวัฒนา (2556) ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้ว่า คือ การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร เพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ด้วย

การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์
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โดยตรงกับลูกค้า เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ Nguyen & Waring (2013) ที่ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารลูกค้า
สัมพันธ ์ คือ ที่ต้ังทางยุทธศาสตร์ที่ใช้วิธีการที่เก่ียวข้องกับการสร้างคุณค่าของผู้ถือหุ้นให้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนา

ความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าที่มีส าคัญและส่วนของลูกค้า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นการผนวกรวมเอา
ศักยภาพของกลยุทธ์ทางการตลาดและบริหารความสัมพันธ์นั้นเพ่ือสร้างผลก าไร ความสัมพันธ์ระ ยะยาวกับ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญอ่ืนๆ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจะให้โอกาสในการใช้
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจลูกค้าและสร้างคุณค่าร่วมกับลูกค้า การด าเนินการนี้ต้องมีการบูรณาการของ
กระบวนการต่างๆ ข้ามสายงานบุคคล เพ่ือการใช้งานและความสามารถในการท าการตลาดที่เปิดใช้งานข้อมูล

ผ่านทางเทคโนโลยีและแอพพลิเคชันได้  
กนกนาถ รัตนทวี (2552) ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไว้ว่า คือ กระบวนการที่สร้าง

คุณค่าให้กับลูกค้า จนเกิดความพึงพอในและความภัคดีของลูกค้า  โดยการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน การบริหารจัดการให้เป็นระบบ มีการวิเคราะห์ภายใน วิเคราะห์ภายนอกธุรกิจ  โดยมีพ้ืนฐานของ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีสนับสนุน  

จากความหมายข้างต้นจะเห็น ว่า นิยามความหมายมีความคล้ายคลึงกันดังนั้น สามารถสรุ ป
ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้ว่า คือ การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ ดีต่อลูกค้า โดยการ

วางแผนกลยุทธ์หรือกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่จะก่อเกิดความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพ่ือเป็น
การสร้างความจงรักภัคดีในระยะยาวของลูกค้าที่มีต่อองค์กร โดยอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
ประโยชน์ของการบร ิหารลูกค ้าสัมพันธ ์ (Customer Relationship Management : CRM) 

จากการศึกษาทั้งในบทความและต าราเรียนพบว่าประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นมี

ประโยชน์มากมาย ซ่ึงสามารถสรุปประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ประสบผลส าเร็จจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ  

(Improving Integration of Decision Making Process) ในการวางแผนการหรือเลือกใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าและยังสามารถช่วยในการจัดกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มตามมูลค่าของลูกค้า ท าให้
สามารถทราบความต้องการของลูกค้าแต่ล่ะกลุ่ม ช่วยให้สามารถวางแผนด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด เม่ือลูกค้าได้รับการบริการที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตนได้แล้วก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของทางบริษัท

ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีขึ้น ซ่ึงจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ระยายาวจนกลายเป็นความจงรักภักดี 
(Loyalty) กลายเป็นมูลค่ารวมของลูกค้า ซ่ึงสามารถน าไปประเมินเป็นมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทได้  (กุลยา 
พัฒนากูล, ม.ป.ป.) เม่ือลูกค้ามีความจงรักภักดีจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างสม่ าเสมอ แล้วยัง

ช่วยบอกต่อแนะน าให้กับบุคคลอ่ืนให้มาซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัท เกิดการพูดแบบปากต่อปาก (Words-
of-mouth)  ในทางบวกเก่ียวกับสินค้า ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าค ากล่าวอ้างในการโฆษณา รวมถึงปกป้อง
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ผลประโยชน์แทนองค์กร (Refers Others) อีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นไ ด้ว่า ลูกค้าที่ มีความ
จงรักภักดีในบริษัทจะเป็นบุคคลส าคัญในการ เพ่ิมยอดขายและเพ่ิมรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ (Sale 

Revenue Increase) ในระยะยาว และยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่เข้ามาแทนลูกค้าเก่า จาก
การศึกษาค้นพบว่า ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่นั้ นมีมากกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายในการดึงลูกค้าเก่าให้

กลับมาซ้ือสินค้าหรือบริการของทางบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลก าไรที่สูงขึ้นท าให้สามารถด าเนินกิจการในยุคที่
การแข็งขันสูงนี้ไปได้อย่างม่ันคงและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

ประโยชน์จากการศ ึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบร ิหารลูกค ้าสัมพันธ ์  
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถสรุปปัจจัยที่ เหมาะสมต่อการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ ดังรายการต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่าธุรกิจที่มีการน าปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น  และเป็นปัจจัยที่ เหมาะส าหรับธุรกิจที่ มี

ช่องทางการขายผ่านทางระบบออนไลน์  เช่น ธุรกิจโรงแรมที่ต้องอาศัยเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลและการจอง
ห้องพัก และธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีจ านวนมาก เป็นต้น  

2) ปัจจัยทางด้านการบริการ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่าธุรกิจที่น าปัจจัยทางด้านการบริการมาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จะ
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่ เหมาะส าหรับธุรกิจที่ให้บริการ และ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ต้องมีการบริการหลังการขาย เช่น ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ Daily Deals  

3) ปัจจัยทางด้านสินค้า 
     จากการศึกษาท าให้ทราบว่าธุรกิจที่น าปัจจัยทางด้านสินค้ามาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จะส่งผล

ต่อระดับความพึงขอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่เหมาะส ารับธุรกิจที่มีสินค้าและบริการประเภท
อุปโภคบริโภค และสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทของเทคโนโลยี  เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในเรื่ องของ 
ระยะเวลาของวัฏจักรสินค้าและบริการ เพราะมีช่วงเวลาที่สั้น ขึ้นอยู่กับความนิยม ณ เวลานั้น   

4) ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์  
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าธุรกิจที่น าปัจจัยทางด้านกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  จะ

ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่เหมาะส าหรับธุรกิจที่ มีขนาดใหญ่ที่ ต้อง
อาศัยการวางแผนกลยุทธ์ให้รอบครอบและดีที่สุดและธุรกิจที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น ธุรกิจที่ท า
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจ Daily Deals  เป็นต้น 
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5) ปัจจัยทางด้านบริบทภายนอกอ่ืนๆ  
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าธุรกิจที่น าบริบทภายนอกอ่ืนๆ มาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แตกต่าง

กันเนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของแต่ละธุรกิจ เช่น ลักษณะของสินค้า กลุ่มลูกค้า และบริบทอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 

 ในบทความนี้ได้ท าการศึกษาจากบทความจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การด าเนินงานการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม 2) ผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต
ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทย 3) แนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ในธุรกิจ daily deals ในประเทศไทย 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ICT และ 6) 

Knowledge management capability, customer relationship management, and service quality  
พบว่ามีบทความที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจนั้นๆ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ แล้วจึงสรุปผล เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อประเภทธุรกิจมากที่สุด  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีบทความจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ ได้แก่ การด าเนินงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม  ผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตที่ มีต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทย  แนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ 

daily deals ในประเทศไทย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือ ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริการลูกค้าสัมพันธ์ จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปปัจจัยต่างๆ โดยท าการแบ่งกลุ่มปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน

ออกเป็น 5 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางด้านการบริการ ปัจจัยทางด้าน
สินค้า ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ และปัจจัยทางด้านบริบทภายนอกอ่ืนๆ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ปัจจัยและความหมาย 

ปัจจัย ความหมาย 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เทคโนโลยี 

- คุณภาพสารสนเทศ 

- การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- รูปแบบการท างานของเว็บไซต์ 

- ระบบสารสนเทศ 

 

      ปัจจัยที่ เกิ ดจา กกา รน าเทคนิ ควิธี การ ต่างๆ 

ทางด้านเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ ที่น ามาใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการข้อมูล เพ่ือการจัดเก็บ ปรับปรุง 
พัฒนา ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเวลา สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อ
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
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ปัจจัย ความหมาย 

ปัจจัยทางด้านการบริการ 

- คุณภาพการบริการ 

- การเสนอดีลสินค้า 

- ความยากง่ายและความสะดวกในการซ้ือ 

- การบริการหลังการขาย 

     ปัจจัยทีเกิดจากการด าเนินงานเพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูก ค้า  ให้ลูกค้าเกิดความพึง

พอใจ และเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่
ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ปัจจัยทางด้านสินค้า 

- ราคาดีลสินค้า  

- ความคุ้มค่าของสินค้า 

- คุณภาพสินค้าที่ได้รับ 

- ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

   ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

โดยตรง เช่น ราคา คุณภาพ ลักษณะ ประเภท เป็น
ต้น ที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ 

- การก าหนดโปรแกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 

- การรักษาฐานลูกค้า 

- กลยุทธ์ขององค์กร 

    ปัจจัยที่ เกิดจ ากกา รวางแผนแนวทางที่ท าให้

องค์กรประสบความส าเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ปัจจัยทางด้านบริบทภายนอกอ่ืนๆ 

- อิทธิพลของคนรอบข้าง 

- ความมีชื่อเสียงของเว็บไซต์ 

- ความเชื่อใจในการซ้ือสินค้า 

- ระดับการรับ รู้ประโยชน์ของการน ากา ร
บริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ 

- ขนาดขององค์กร 

- ลักษณะของผู้บริหาร 

    ปัจจัยที่เกิดจากบริบทภายนอกอ่ืน ๆ ขององค์กรที่

ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

 
1.  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)  ซ่ึงเป็นปัจจัยที่พบใน

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขายเครื่องส าอางบนอินเตอร์เน็ต ธุรกิจ daily deals และการพิจารณาการน าการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์  จากผลงานวิจัยของ ศศินิภา  และวศิน (2555) 
เรื่องการด าเนินงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของธุรกิจโรงแรมของ และ

ผลงานวิจัยของ กนกรัตน์ ดีศรีศักด์ิ (2553) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
มาใช้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สามารถสรุปคุณภาพทางด้านสารสนเทศได้
ว่ามีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และระบบสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของ
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องค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  อาจกล่าวได้ว่า หากสารสนเทศมีคุณภาพ เช่น สารสนเทศมีความ
ทันสมัย ทันต่อเวลา มีความถูกต้อง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้  ก็จะท าให้ผู้

ที่มาใช้บริการในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีความพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ ดีต่อธุรกิจ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลณา, อนิรุทธ์ิ และอัจฉริยา (2556) ที่ท าการศึกษาในเรื่องผลกระทบการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่า ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กรอยู่ในระดับมาก หมายความว่าการที่
องค์กรน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพน ามา

สร้างฐานข้อมูลลูกค้า สร้างช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า และใช้ต่อยอดในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อเวลา ท าให้ลูกค้าพึงพอใจในระบบสารสนเทศของ

องค์กร ซ่ึงส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า  แต่ในทางกลับกันปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับไม่มี
ผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ Daily Deals เนื่องจากธุรกิจ Daily Deals เป็นธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายใน
การน าเสนอดีลสินค้าลดราคาบนเว็บไซต์ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจึงให้ความส าคัญในด้านสินค้ามากกว่า การ

ท างานของเว็บไซต์ แต่ธุรกิจ Daily Deals ก็ยังมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นช่องทางในการค้าและบริการ 
ดังนั้นปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  พินันทา 

ฉัตรวัฒนา (2556) ได้สร้างกรอบแนวคิด เพ่ือใช้อธิบายถึงการน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของลูกค้า ได้แก่ การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
Customer Relationship Management: eCRM) คือ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่

สามารถโต้ตอบกลับได้ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบ

เคลื่อนที่ (mobile Customer Relationship Management: mCRM) คือ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่าน

ช่องทางไร้สาย เช่น การโทรศัพท์ และการส่งข้อความทางโทรศัพท์  เป็นต้น การน า eCRM และmCRM มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย 3 กระบวนการท างาน 

ได้แก่ การคัดเลือกข้อมูลและการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์และประมวลผล และผลจากการประยุกต์ข้อมูล เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า เปรียบเทียบการแข่งขัน ลดต้นทุน เพ่ิมความสามารถในการท า

ก าไร เพ่ิมประสิทธิภาพสารสนเทศ และสร้างความจงรักภักดี   จะเห็นได้ว่าทุกกระบวนการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการท างานทั้งสิ้น  เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ ดีขึ้นระหว่างลูกค้า และเป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมถึงลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ ดังรูปที่ 1 
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ท่ีมา : พินันทา ฉัตรวัฒนา (2556) 
รูปท่ี 1 การน าเทคโนโลยีสาสรสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความส าพันธ์ลูกค้าทางการศึกษา 
 

2. ปัจจัยทางด้านการบร ิการ  ซ่ึงพบว่าเป็นปัจจัยที่พบในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ Daily Deals  จาก

งานวิจัยของ ศศินิภา และวศิน (2555) เรื่องการด าเนินงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพด้านการบริการ มีผลต่อการใช้งานในระบบออนไลน์ 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายความว่า หากการบริการมีคุณภาพ เช่น  การบริการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

หรือการเสนอแนะเก่ียวกับแพ็คเกจอ่ืนๆ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  การบริการ
ลูกค้าด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานบนระบบออนไลน์ของ

ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล (2554) แนวทางในการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ในธุรกิจ daily deals ในประเทศไทย จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการน าเสนอสินค้า ด้านความ
ง่ายและสะดวกในการซ้ือสินค้า มีผลต่อการต้ังใจซ้ือซ้ าของลูกค้า ในครั้งถัดไป จากทั้งสองงานวิจัยสามารถสรุป

ได้ว่า หากการบริการมีคุณภาพ ก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ ท าให้ลูกค้า เกิดความพึง
พอใจ ในการให้บริการ ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าและบริการอีกในครั้งถัดไป  ซ่ึงสอดคล้องกับ Shu-Mei 

Tseng (2016) ท าการศึกษาเก่ียวกับความความสัมพันธ์ของความสามารถในการบริหารจัดการความรู้  การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณภาพการให้บริการ สามารถอธิบายได้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มีผลกับ
คุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการจัดการความรู้ มีผลกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพ

การให้บริการ ดังนั้น ในการยกระดับคุณภาพการบริการให้กับองค์กรต้องมุ่งไปสู่การยกระดับความสามารถ
ของพนักงานในการท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในด้านการ

ก าหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือเป็นการร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างองค์กรกับลูกค้า  ดังรูป
ที่ 2 
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ท่ีมา : Shu-Mei Tseng (2016) 
รูปท่ี 2 ความสัมพันธ์ของความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคุณภาพการให้บริการ  

 
3. ปัจจัยทางด้านสินค ้า ซ่ึงพบว่าเป็นปัจจัยในธุรกิจ Daily Deals และการพิจารณาการน าการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ จากการผลงานวิจัยของ เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล 

(2554) แนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ daily deals ในประเทศไทย สรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านความ
คุ้มค่าและปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความต้ังใจซ้ือซ้ าของลูกค้า หมายความว่า หากราคามีความเหมา ะสมกับ

คุณภาพของสินค้า มีความคุ้มค้าในการซ้ือสินค้า ลูกค้าก็จะกลับมาซ้ือสินค้าอีกในครั้งถัดไป และจากงานวิจัย
ของ กนกรัตน์ ดีศรีศักด์ิ (2553) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ 

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ สามารถขยายความได้ว่า ธุรกิจที่น าการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่า เม่ือน ามาใช้แล้วจะประสบผลส าเร็จทุกธุรกิจ  เนื่องจากยังมีปัจจัย

ทางด้านประเภทของสินค้า ที่ยังมีบริบทอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความจ าเป็นของสินค้าอยู่ในปัจจัยพ้ืนฐาน
หรือไม่ กระแสความนิยม ณ ช่วงเวลานั้น กลุ่มลูกค้า เป็นต้น  และจากการศึกษาพบว่า ธุรกิจที่เหมาะจะน ากล
ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ คือธุรกิจที่มีสินค้าและบริการประเภทอุปโภคบริโภค และสินค้าที่จัดอยู่ใน

ประเภทของเทคโนโลยี เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ ระยะเวลาของวั ฏจักรสินค้าและบริการ 
เพราะมีช่วงเวลาที่สั้น ขึ้นอยู่กับความนิยม ณ เวลานั้น ดังนั้นการน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้จะท าให้

สามารถทราบความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลา จึงส่งผลให้ได้เกิดความเปรียบ
ทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านสินค้าส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

4.ปัจจัยทางด้านกลยุทธ ์ ซ่ึงพบว่าเป็นปัจจัยในธุรกิจ เครื่องส าอาง และการพิจารณาการน าการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ จากงานวิจัยของ ชลลณา, อนิรุทธ์ิ และอัจฉริยา 
(2556) ที่ท าการศึกษาในเรื่องผลกระทบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตที่ มีต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้าของธุรกิจเครื่องส าอางในประเทศไทย  จากการศึกษาสรุปได้ว่า การก าหนดโปรแกรมเพ่ือสร้าง
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ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีผลต่อความจงรักภักดีต่อลูกค้า สามารถขยายความได้ว่า การสร้า งช่องทางที่ มีการ
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทางกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด จะท าให้สามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้า
กลับมาซ้ือสินค้าหรือบริการอีกในครั้งถัดไป เป็นการเก็บรักษาลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจไปนาน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ กนกรัตน์ ดีศรีศักด์ิ (2553) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มา
ใช้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาสรุปได้ว่า กลยุทธ์องค์กรมีผลต่อ
การน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ เนื่องจากหากองค์กรให้ความส าคัญกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้งถัดไป 
5.ปัจจัยทางด้านบร ิบทภายนอกอื่นๆ เช่น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ อิทธิพลของคนรอบข้าง และ

ประสบการณ์ของผู้บริหาร  เป็นต้น ซ่ึงพบว่าเป็นปัจจัยในธุรกิจ Daily Deals และการพิจารณาน าการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากงานวิจัยของ กนกรัตน์ ดีศรี
ศักด์ิ (2553) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ของผู้บริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของร ะบบการบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์ออน ไลน์ของธุรกิจโ รงแรม  จะเห็นไ ด้ว่า ผู้บริหารที่ มี

ประสบการณ์ในการท างานมาก จะให้ความส าคัญกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มากกว่า ผู้บริหารที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย  และจากงานวิจัยของ เสาวคนธ์ สุทธิบริบาล (2554) แนวทางในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ daily deals ในประเทศไทย ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของคนรอบข้าง มีผลต่อ

การต้ังใจซ้ือซ้ าของลูกค้า จากทั้งสองงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยจากบริบทภายนอกอ่ืน ๆ ก็สามารถส่งผล
กระทบต่อการบริการลูกค้าสัมพันธ์ได้เช่นกัน  
 

สร ุป 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จัดเป็นเครื่องมือที่ความส าคัญในการรักษาลูกค้า  และพัฒนาความสัมพันธ์

กับลูกค้าให้สูงยิ่งขึ้น จนเกิดเป็นความจงรักภัคดีต่อองค์กร และยังช่วยลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ซ่ึงมีต้นทุน
ที่สูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่า ส่งผลให้บริษัทมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว และยังเป็น
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้สามารถด าเนินกิจการผ่านไปได้ภายใต้การแข่งขันที่สูงดังเช่น

ปัจจุบัน  ดังนั้นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ โดยท าการศึกษาความต้องการของ
ลูกค้า ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า  และศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่ ส่งผลต่อการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  เพ่ือท า
การพัฒนาและปรับปรุง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อเวลา  และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งแก่ลูกค้าและองค์กร  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางด้านการบริการ ปัจจัยทางด้านสินค้า  ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ และ
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ปัจจัยทางด้านบริบทภายนอกอ่ืนๆ สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี มีผลต่อการบริลูกค้าสัมพันธ์
ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขายเครื่องส าอาง และการพิจารณาการน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ใน

บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ แต่ไม่มีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจ Daily Deals ปัจจัยทางด้านการ
บริการ มีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ Daily Deals ปัจจัยทางด้านสินค้า มีผลต่อ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ Daily Deals และการพิจารนาการน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ใน
บริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ มีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจเครื่องส าอางและ
การพิจารณาการน าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์  และปัจจัยทางด้าน

บริบทภายนอกอ่ืนๆ มีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจ Daily Deals และการพิจารณาการน าการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาใช้ในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 

ด้านมีผลต่อการบริการลูกค้าสัมพันธ์ แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ว่าปัจจัยที่น ามาใช้มีความเหมาะสม
กับธุรกิจมากน้อยแตกต่างกัน เนื่องจากบริบทขององค์กรที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดขององค์กร ลักษณะของ
สินค้า กลุ่มลูกค้า ช่องทางทางการตลาด และบริบทภายนอกอ่ืนๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับองค์กร ส่งผลให้

ปัจจัยที่น ามาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แตกต่างกัน  
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