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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้าน

ซุปเปอร์ชีป  สาขาลําปาง  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

เชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที (Independent Sample t-test)   

ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้วา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป  มีระยะเวลาในการเป็น

ลูกคา้ 5 ปีขึ้นไป  เหตุผลในการกลับมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง คือ  มีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบครัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง  ในระดับเห็นด้วย

ทุกด้านโดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในอันดับแรกของแต่ละด้าน  คือ  ด้านการระบุตัวลูกค้า  (Identify)  ได้แก่        

การมอบสิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซื้อ  ทําให้ท่านต้องการซื้อสินค้าบ่อยข้ึน  ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า  (Differentiate)  

ได้แก่ เห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกจากการสะสมคะแนนจากยอดซื้อสินค้า  และเห็นด้วยกับการจัดกลุ่มลูกค้า   

เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  (Interact)  ได้แก่  เห็นด้วย

หากทางร้านตดิตอ่ / แจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Line@  ของร้าน  และด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า

(Customize)  ได้แก่  คิดว่ากิจกรรมมอบของขวัญในวันพิเศษ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบการเป็นสมาชิก  มีความ

น่าสนใจ  และทําใหอ้ยากเป็นลูกคา้ตอ่ไป 

ABSTRACT 

This research aims to study the customer opinions towards customer relationship management scheme of  

Supercheap Store, Lampang Branch.  Questionnaires were used as a tool to collect data.  Data analysis included 

descriptive statistics: frequency, percentage, mean; and inferential statistic: independent-samples t test. The  result  

of the research shows that most samples were female with the average age at 41-50 years and bachelor degree. 

They were mostly private company’s employees with average income per household and per month above 40,000 
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Baht. Their period of being customer were above 5 years. The reason of returning to purchase at Supercheap Store, 

Lampang Branch was there were various kinds of products to choose.  

 Respondents’ opinions towards customer relationship activities of Supercheap Store, Lampang Branch were 

at agree level of average scores in all aspects. Sub-factors of each aspect that were rated at the first rank were as 

follows.   Identification – providing privileges based on customer purchases which motivate in customer retention.  

Differentiation – classification of membership ranks based on amount of purchases; and classification of membership 

benefits that match the different group of customers.  Interaction – getting in touch and communication via Line@.  

Customization – offering customers with special occasion gifts such as birthday or membership anniversary to create 

interesting and enhance continuous patronage.  

บทนํา  

ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

เห็นได้จากมูลค่าในปี พ .ศ . 2559  ที ่ได ้ม ีการคาดการณ ์ว่าจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5  (Marketeer, 2558)  ดังนั้น

ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  ดังนั้น

แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM จึงเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากข้ึน เพื่อใช้รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ

ลูกค้าเดิมให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจ  เนื่องจากการหาลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการทําให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อซ้ํา (ชื่นจิตต์  

แจ้งเจนกิจ, 2546) 

ร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าและให้บริการหลังการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  จากการสัมภาษณ์คุณยศวรรธ  สัชฌะไชย  ผู้จัดการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง

พบว่าจํานวนลูกค้าของรา้นในปี 2558  เพิ่มข้ึนจากป ี2557 ร้อยละ 50.51  แต่เมื่อพิจารณาจากจํานวนลูกคา้ที่กลับมาซื้อ

ซ้ํา    พบว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 2.78  ทําให้เห็นว่าจํานวนลูกค้าที่มีความภักดีกับร้าน ไม่เติบโตไป

ตามจํานวนลูกค้าที่เพิ่มข้ึนดังนั้นร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง    จึงต้องการนําแนวคิด CRM  มาใช้ในการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับลูกค้า  โดยมุ่งเน้นในการทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อร้าน (Store Loyalty)  

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชปี สาขาลําปาง  

ว่าลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะศึกษาในเร่ืองการรักษาลูกค้า 

(Customer Retention) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริการขององค์กรให้สามารถรักษาลูกค้าได้ใน 

ระยะยาว 

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   300

 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบไปด้วย   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2549)  ได้อธิบายว่า  ความคิดเห็นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ

ทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับความเช่ือ (Cognitions) ของบุคคล 

วิเชียร  เกตุสิงห์ (2543) ได้กล่าวถึงการวัดความคิดเห็นไว้ว่า การใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น จะตอ้งระบุ

ให้ผู้ตอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่กําหนดให้ แบบสอบถามประเภทนี้ นิยมสร้างตามแนวคิดของ  ลิเคิร์ท  (Likert)       

ซึ่งแบ่งน้ําหนักของความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

ช่ืนจติต ์ แจ้งเจนกจิ (2546) ได้กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ กจิกรรมการตลาดที่กระทําต่อลูกคา้อยา่ง

ต่อเนื่อง มุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีการรับรู้ที่ดี เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ทั้ง

สองฝ่าย (Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน  

การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกค้า (Customer Life Cycle Management) มี 3 รูปแบบ คือ  การหาลูกค้าใหม่

เข้าองค์กร (Customer Acquisition)การรักษาลูกค้า (Customer Retention) และการพัฒนาโปรแกรมสร้างความสัมพันธ ์

(Customer Development) โดยมีกระบวนการทํางานของ CRM  4 ข้ันตอน คือการระบุตัวลูกค้า (Identify)  การจัดกลุ่มลูกค้า 

(Differentiate)  การปฏสัิมพันธก์ับลูกคา้ (Interact)  และการเสนอการบรกิารตามความเหมาะสมแกลู่กคา้ (Customize) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้าน

ซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง 4 ด้าน คือ การระบุตัวลูกคา้ (Identify)  การจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate)  การปฏิสัมพันธก์ับลูกค้า  

(Interact)  และการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize)  โดยมุ่งเน้นเฉพาะแนวทางการรักษาลูกค้า 

(Customer Retention) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เป็นลูกค้าของร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปางเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป  และได้มี

การเข้าใช้บริการซื้อสินค้าจํานวน 1 ครั้งข้ึนไปในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ซึ่งไม่ทราบ

จํานวนประชากรที่แน่นอนจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Seymour Sudman  กรณีไม่ทราบจํานวน

ประชากรที่ชัดเจน และเป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่น (กุณฑลี  ร่ืนรมย์, 2551: 187) และได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 

300 คน         ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดเป็นลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการร้าน

ซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง 1 ครั้ง จํานวน 150 คน และลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง มากกว่า 1 
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ครั้ง จํานวน 150 คน ซึ่งได้ทําการสอบถามจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน  และติดตามสอบถามจากลูกค้าเดิมที่มีการ

เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3  ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาใน

การเป็นลูกค้า  และเหตุผลในการกลับมาใช้บริการ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง  

สอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert   

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผู้วิจัยได้ทําการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) กับผู้ที่เคยเข้า

มาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง  1 ครัง้ จํานวน 10 คน และผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง จํานวน 10 คน 

ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) (Hair, Celsi, Money, Samuoel and Page, 2011) ซึ่งยอมรับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาที่

มากกว่า 0.70  ได้ผลดังตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงคา่สัมประสิทธิ์แอลฟา และแปลผลของแบบสอบถาม 

แนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ค่าแอลฟา   

ด้านการระบุตัวลูกค้า (Identify) 0.810 

ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) 0.928 

ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  (Interact) 0.811 

ด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) 0.920 

รวมทุกด้าน 0.914 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ รวบรวมได้จากแบบสอบถาม  นํามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย  ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติอ้างอิง  ได้แก่ค่าสถิติทดสอบท ี 

(Independent Sample t-test) 
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ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป  เป็นลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 

5 ปีขึ้นไป  เหตุผลในการกลับมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง คือ  มีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบครัน 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชีป สาขา

ลําปาง   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง ทุกกระบวนการ

ของ CRM  โดยรวมในระดับเห็นด้วยดังแสดงในตารางที่  2 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนร้อยละและคา่เฉลี่ยแปลผลของระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

แนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ดา้นการระบุตัวลูกคา้ (Identify) 3.92 เห็นด้วย 

ดา้นการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) 4.10 เห็นด้วย 

ดา้นการปฏสัิมพันธ์กับลูกค้า (Interact) 4.22 เห็นด้วย 

ด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกคา้ (Customize) 4.11 เห็นด้วย 

ปัจจัยยอ่ยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละดา้น สรุปผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการระบุตัวลูกค้า(Identify) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย อันดับแรก 

ได้แก ่การมอบสทิธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซื้อทําให้ท่านตอ้งการซื้อสินค้าบ่อยขึ้น  

ปัจจัยย่อยในเรื่องการจัดกลุ่มลูกค้า  (Differentiate)  ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 

อันดับแรก ได้แก ่เห็นดว้ยกับการจัดระดับสมาชิกจากการสะสมคะแนนจากยอดซือ้สนิค้าและเห็นด้วยกับการจัดกลุ่มลูกค้า 

เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่แตกตา่งกันใหก้ับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  

ปัจจัยย่อยในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 

อันดับแรก ได้แก ่เห็นด้วยหากทางร้านติดต่อ / แจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง Line@ ของรา้น 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการเสนอการบรกิารตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม

คิดเห็นในระดับเห็นด้วย อันดับแรก ได้แก่ คิดว่ากิจกรรมมอบของขวัญในวันพิเศษ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบการเป็น

สมาชิก มีความน่าสนใจ และทําใหอ้ยากเป็นลูกค้าต่อไป 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังที่ลูกค้าเคยใช้บริการซื้อสินค้า

จากร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าจํานวน 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   

มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 

40,000 บาท   ข้ึนไป  มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้า 5 ปีข้ึนไป  เหตุผลในการกลับมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขา

ลําปาง คือ  มีสนิค้าให้เลือกหลากหลายครบครัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการซื้อสินค้ามากกว่า 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   

มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 

40,000 บาทข้ึนไป  มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้า 5 ปีข้ึนไป  เหตุผลในการกลับมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง 

คือ  มีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบครัน 

ส่วนที่  4 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านซุปเปอร์ชีป สาขา

ลําปางจําแนกตามจํานวนคร้ังที่ลูกค้าเคยใช้บริการซื้อสนิค้าจากร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง ในช่วงระยะเวลา 1 

ปีที่ผ่านมา 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าจากร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง จํานวน 1 ครั้ง  และมากกว่า 1 

ครั้งในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ทุกกระบวนการของ CRM  โดยรวมในระดับ

เห็นด้วยและเม่ือทําการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยด้วยวิธี t-test  ณ ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% พบว่ามีปัจจัยย่อย

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุ่มมีความคิดเห็นแตกตา่งกัน  สรุปผลไดดั้งตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยแปลผลของระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์จําแนกตามจํานวนคร้ังที่ลูกค้า 

               เคยใช้บริการซ้ือสินค้าจากร้านซุปเปอร์ชีป สาขาลําปาง ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

แนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย

t-test 
Sig. 

(2-tailed) 
แปลผล 

1 ครั้ง >1 คร้ัง

ด้านการระบุตัวลูกค้า (Identify) 3.78 3.92  เห็นด้วย

ท่านยินดีให้ทางร้านเก็บข้อมูลการซื้อเพื่อนําไปใช้พัฒนา

กจิกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

3.61

 

3.79

 

-2.019

 

0.04* 

 

แตกต่าง

 

การมอบสทิธิพิเศษโดยพจิารณาจากยอดซื้อ ทําใหท้า่น

ตอ้งการซือ้สนิคา้    บ่อยขึ้น 

4.00 4.15 -2.029 0.04* 

 

แตกต่าง

ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) 4.02 4.18  เห็นด้วย

ท่านคิดว่าลูกคา้ที่ซื้อสินค้ามาเป็นระยะเวลานาน ควรได้รับ

สทิธิพิเศษ         ที่เหนือกวา่ลูกค้าทั่วไป 

3.94

 

4.18

 

-3.948

 

0.000* 

 

แตกต่าง

 

ท่านคิดว่าลูกคา้ที่ซื้อสินค้าสม่าํเสมอเป็นประจํา  ควรได้รับ

สทิธิพิเศษ          ที่เหนือกว่าลูกค้าทั่วไป 

3.95

 

4.18

 

-3.770

 

0.000* 

 

แตกต่าง

 

ท่านคิดว่าการกําหนดให้สมาชิกแต่ละระดับมีสิทธิพิเศษ

แตกต่างกัน           ทําให้ท่านอยากเลื่อนระดับเพ่ือใหไ้ด้

3.97

 

4.19

 

-3.349

 

0.001* 

 

แตกต่าง
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สิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเดิม 

ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกคา้ (Interact) 4.21 4.24  เห็นด้วย

ท่านเห็นด้วยหากทางร้านติดต่อ / แจง้ข้อมูลข่าวสารผ่าน

ทางพนักงานขาย 
4.29 4.12 2.289 0.023* แตกต่าง 

ท่านต้องการใหท้างร้านติดตามความคดิเห็น  และ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ    การบริการ 

4.06

 

4.36

 

-4.335

 

0.000* 

 

แตกต่าง

 

ด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า 

(Customize) 

4.06 4.17  เห็นด้วย

ท่านคิดว่าลูกคา้ที่เป็นสมาชิกควรได้รับบริการส่งสินคา้ที่เร็ว

กว่าลูกคา้ทั่วไป 
3.95 4.21 -3.434 0.001* 

แตกต่าง

ท่านคิดว่าการเตรียมช่องทางพเิศษในการให้บริการสําหรับ

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีความเหมาะสม 

3.96

 

4.23

 

-3.579

 

0.000* 

 

แตกต่าง

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ด้านการระบุตัวลูกค้า (Identify) 

ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการมอบสิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซื้อ ทําให้ต้องการซื้อสินค้าบ่อยข้ึนแต่ไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติยา  ไพศาลยกิจ (2557) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามยินดีจะให้บริษัทเก็บข้อมูล

ประวัตสิว่นตัว เพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า  (Differentiate) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกจากการสะสมคะแนนจากยอดซื้อสินค้า และการจัดกลุ่ม

ลูกค้าเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติยา  

ไพศาลยกิจ (2557)ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการที่ลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อมากควรได้รับสิทธิพิเศษ

เหนือกว่าลูกค้าท่านอื่น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อลิษา  กฤษฎาธาร  (2557) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่สนใจการได้รับบัตรสมาชิกฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆพร้อมทั้งสามารถสะสมแต้มได้เม่ือซื้อสินค้า โดยยอดสะสม 

ในการซือ้สนิคา้สามารถนําไปจัดระดับการเป็นสมาชิกได้ 

ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า(Interact) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหากทางร้านติดต่อ / แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line@  ของร้านแต่ไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ รัตตยิา  ไพศาลยกจิ (2557)  ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้บริษัทตดิตอ่แจง้ข้อมูลข่าวสารให้กับ

ท่านผ่านทางโทรศัพท์ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อลิษา  กฤษฎาธาร (2557) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ด้วยในเร่ืองการตดิตอ่สื่อสารกับลูกคา้เป็นอันดับแรกคือ แจ้งล่วงหน้าหากมีการขึ้นราคาสนิค้า 

ด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) 
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ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยที่มีกิจกรรมมอบของขวัญในวันพิเศษ เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบการเป็นสมาชิก  

มีความน่าสนใจ และทําให้อยากเป็นลูกค้าต่อไปแต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติยา  ไพศาลยกิจ (2557)  

ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคดิว่าควรไดรั้บบริการการส่งสินค้าที่รวดเร็วกว่าลูกค้าทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรักษาลูกค้า  (Customer Retention)   

จากการวิจัย  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มากที่สุดในด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  

(Interact)โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด  คือ  ลูกค้าเห็นด้วยหากทางร้านติดต่อ หรือแจ้งข้อมูล

ข่าวสารผ่านทาง Line@  ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญในเร่ือง Social CRM (Social Customer Relationship Management) 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านกับลูกค้า  โดยใช้ Line@  ช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว  ทําให้เกิดการแบ่งปัน

ข้อมูลและตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  และในแต่ละกระบวนการของ CRM มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การระบุตัวลูกค้า (Identify)  ควรมีการจัดเก็บข้อมูลความชอบ  หรือกิจกรรมที่ลูกค้าสนใจเพิ่ม  เพื่อนําเสนอ

สินค้าและสิทธิพิเศษที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าบ่อยข้ึนและซื้อสินค้ากับทางร้าน

เพียงร้านเดยีวเท่านัน้ 

2. การจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate)  ควรมีการให้คะแนนถ่วงน้ําหนักระหว่างเกณฑ์ยอดซื้อ และความถี่ในการ

ซื้อสินค้าของลูกค้า  มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าของลูกค้าที่มีต่อร้าน เช่น ระดับ First 

ระดับ Plus  และสมาชิกทั่วไปโดยลูกค้าในแต่ละระดับจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

3. การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact)  ควรฝึกให้พนักงานขายจดจําลูกค้าของตนเองและดูแลลูกค้าเดิม 

เน่ืองจากจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสําหรับการ

แจง้ขา่วสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ ของรา้นควรมกีารตดิต่อกับลูกคา้ผ่านทาง  Line@  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าหากมี

คําถามหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน  

4. การเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize)  ควรมีการกําหนดให้กลุ่มลูกค้าแต่ละระดับ

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นเพ่ือที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากข้ึน  และควรมีการ

มอบของขวัญให้กับลูกค้าที่เกิดในเดือนนั้นๆ ส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจง้ไว้ในข้อมูลลูกค้า 

นอกจากนี้ยังนําข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านอื่นๆ  ได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการหาลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) 

ควรมีสินค้าที่หลากหลายเพื่อดึงให้ลูกค้าใหม่อยากเข้ามาใช้บริการ และควรให้ความสําคัญในการอบรม

พนักงาน ให้มีการแนะนําข้อมูลเงื่อนไขการเป็นสมัครสมาชิกรวมถึงสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและอยากเป็น

สมาชิกของร้าน 

 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ (Customer Development) 
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ควรมีการนําขอ้มูลลูกคา้ที่เก็บไว้มาสร้างแคมเปญที่จะพัฒนาความสัมพันธก์ับลูกคา้เพื่อเพิ่มยอดขายและกําไร

โดยการนําเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และติดตามสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าอยู่

เสมอ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
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