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ความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีต่อแนวทางในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทใน

เครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด 

Opinions of Customers in Uttaradit Province Towards Customer Relationship Management 

Scheme of Sripong Group Marketing Company Limited and Affiliates 

ดวงรัตน์  ดวงวิลัย* เอก บุญเจือ** และนฤมล  กิมภากรณ์*** 

บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีต่อแนวทางในการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ของบรษัิทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบท ี 

(Independent Sample t-test) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะเป็นผู้ถือบัตรสามาชิกและ

ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 5 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 16 – 18 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย รายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน ความถี่ในการซื้อสินค้า  2 – 3 

ครั้ง ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 101 – 200  บาท ต่อครั้ง เหตุผลในการกลับมาซื้อซํ้า คือ มีอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

อุปกรณ์สํานักงานให้เลือกอย่างหลากหลาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป     

มาร์เก็ตต้ิง จํากัด ในระดับเห็นด้วยทุกด้านโดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียเห็นด้วยเป็นอันดับแรกของแต่ละด้าน คือ ด้าน        

การระบุตัวลูกค้า (Identify) ได้แก่ การท่ีบริษัทได้มอบสิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซ้ือจะทําให้ท่านซ้ือสินค้ากับบริษัท 

บ่อยมากขึ้น ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) ได้แก่ เห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกโดยวัดจากการสะสมคะแนนจาก

ยอดซื้อสินค้า ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ได้แก่ ต้องการให้บริษัทแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเก่ียวกับการแนะนําสินค้าบริการใหม่ โปรโมช่ันสินค้า และส่วนลดต่างๆ ของบริษัท และด้าน    

การเสนอบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) ได้แก่ คิดว่าการจัดกิจกรรมแลกรบของรางวัลในเทศกาลต่าง ๆ เช่น 

วันปีใหม่ วันสําคัญอ่ืนๆ  มีความน่าสนใจ และอยากเป็นลูกค้าต่อไป      

 

                                                            
  * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT  

This independent research aims to study the opinion of customers in Uttaradit Province towards customer 

relationship management scheme of Sripong Group Marketing Company Limited and its affiliates. Samples were 300 

customers in Uttaradit Province who have purchased products from Sripong Group Marketing Company Limited and 

its affiliates, been considered as a part of Business to Consumer: B2C group as well as been both member and non-

member. Questionnaires were used as a tool in collecting data. To analyze the data, descriptive statistics such as 

frequency, percentage, mean and independent samples t-test were used. The result of the study showed that most 

respondents have been the member for more than 5 years. Most of them were female aged between 16-18 years 

old and the students studying at the level of junior high/senior high school. Their average income were not more than 

5,000 Baht per month. In addition, the frequency of their purchases were 2-3 times per month with the expenses 

of 101–200 Baht per one purchase. The reason of returning to the store was there are various choices of stationery 

and office equipment.  

The respondents’ opinion towards customer relationship management scheme of Sripong Group Marketing 

Company Limited and its affiliates were at agree level of average scores in all aspects. Sub factors that were rated 

at highest average score in each aspect were as follows: Identify which was the privileges given to the customers 

by the consideration of their purchases to attract such customers back more often; Differentiate which was the 

agreement to the classification of membership by the consideration of point collection; Interact which was the need 

for the company to inform the company’ s activities, new products introduction, product promotions as well as 

discounts; and lastly Customize which was rewards redemption in various festivals such as New Year or else being 

interesting and causing the consistent customers.   

This study has provided the scheme in customer relationship management of Sripong Group Marketing 

Company Limited and its affiliates in order to develop the customer relationship management system. It is to create 

a good relationship with customers at the highest level of their satisfaction and the customer loyalty towards the 

company.  

บทนํา  
บริษัทในเครือบริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จํากัด จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นบริษัทช้ันนําในจังหวัดที่จําหน่ายสินค้า

เก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หนังสือเรียน วารสาร นิตยสาร และวัสดุทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทั้งขายปลีกขายส่งแบบครบวงจร 

โดยในปี 2557 ได้ขยายกิจการโดยเปิดบริษัทในเครือข้ึนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จํากัด สาขา เดอะซัน 

ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ จําหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือเรียน วัสดุทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และบริษัทศรีพงษ์พาร์ค (2009) 

จํากัด ดําเนินการ  ในลักษณะใหผู้้ประกอบการเช่าพื้นที่จําหน่ายสินค้าและบริการ (ญาณศิา  แสนสุวรรณ,  2559: สัมภาษณ)์ 
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บริษัทในเครือบริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จํากัด ถือได้ว่าเป็นผู้นําตลาดเครื่องเขียนแบบครบวงจร มีกลุ่มลูกค้าที่

สําคัญท้ังหมด 3 กลุ่มตามสัดส่วนการสร้างรายได้ คือ หน่วยงานธุรกิจ (B2B) ร้อยละ 20 หน่วยงานรัฐบาล (B2G) ร้อยละ 30 

และกลุ่มลูกค้าซ้ือเพื่อใช้บริโภค (B2C) ร้อยละ 50 จากการสัมภาษณ์คุณจันทร์วิสา ราย ผู้จัดการท่ัวไป  พบว่าการท่ีบริษัทใช้

กลยุทธ์การลดราคาเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้ันสามารถสร้างผลกําไรได้ในระยะสั้น บริษัทจึงได้นําระบบการบริหารลูกค้า

สัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) มาปรับใช้ ในธุรกิจเพื่ อสร้างความสัมพันธ์ อันดี กับลูกค้า ด้วย             

การจัดแคมเปญฯ ทางการตลาดมากมาย  แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรจากยอดขายที่ลดลงเมื่อส้ินสุดระยะเวลา        

การจัดแคมเปญฯ  

ท้ังน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีต่อแนวทางในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ

บริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตติ้ง  จํากัด  ในกลุ่มลูกค้าซื้อเพื่อใช้บริโภค (B2C) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีสัดส่วน          

การสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหนว่ยงานธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาล  โดยเน้นการศึกษาไปที่ 

กลยุทธ์การรักษาลูกค้า (Customer  Retention) ท่ี มีต้นทุนถูกกว่าเม่ือเทียบกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการสร้าง          

ความชัดเจนในการนําเสนอคุณค่าและการมอบสิทธิประโยชน์ท่ีลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงจากกิจกรรมการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดผลกําไรแก่บริษัทได้ในระยะยาว   

อยา่งย่ังยืน 

แนวคิดและทฤษฎี  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  ประกอบด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น 

ศุภร  เสรีรัตน์  (2540)  ได้อธิบายว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ          

ความแน่นอน ซ่ึงอาจเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างที่เป็นเพียงข้อสรุปของคําแนะนําที่ผู้บริโภคแสดงออกมาในวิถีทางท่ีชอบ หรือ   

ไม่ชอบของส่ิงใดๆ  

เบสท์  (Best)  (อ้างถึงใน ธิดารัตน์  ปล้ืมจิตต์,  2551: 243) ได้กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นโดยท่ัวไปจะต้องมี

องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ บุคคลท่ีจะถูกวัด ส่ิงเร้าท่ีมีการตอบสนองซ่ึงจะออกมาในระดับสูงตํ่า มากน้อย วิธีการวัด    

ความคิดเห็นน้ัน  โดยมากจะใช้ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยให้ผู้ที่ตอบคําถามเลือกตอบแบบสอบถาม และผู้

ถูกวัดจะเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนในเวลาน้ัน การใช้แบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็นน้ันใช้การวัดแบบ

ลิเคอร์ท  (Likert) โดยเริ่มต้นด้วยการรวบรวม หรือเรียบเรียงข้อความท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นและระบุให้ผู้ตอบ ตอบว่าเห็น

ด้วย หรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับข้อความท่ีกําหนดให้ ซึ่งข้อความแต่ละข้อความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น  

5  ระดับ ได้แก ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ 

ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ  (2546)  ได้ให้ความหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  คือ  กิจกรรมการตลาดท่ีกระทํา

ต่อลูกค้า อาจจะเป็นลูกค้าผู้บริโภค หรือลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัดจําหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเน่ือง  มุ่งเน้น

กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบรษิัทกับลูกค้าให้ได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย  

(Win-Win Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน 

กระบวนการทํางานของระบบ CRM แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  คือ  การระบุตัวลูกค้า (Identify) การจัดกลุ่มลูกค้า  

(Differentiate) การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) การเสนอบริการตามความเหมาะสมของลูกค้า (Customize)  มีหลักการ

บริหารวงจรชี วิตของลูกค้า (Customer Life Cycle Management) มี  3 รูปแบบ  คือ  การหาลูกค้าใหม่  (Customer  

Acquisition) การรักษาลูกค้า (Customer  Retention) และการมองหาลูกค้าที่สามารถสร้างผลกําไร (Customer Profitability) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีต่อแนวทางในการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 4 ด้าน คือ การระบุตัวลูกค้า (Identify) การจัดกลุ่ม

ลูกค้า  (Differentiate) การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) และการเสนอบริการตามความเหมาะสมของลูกค้า (Customize)   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผู้ที่เคยซ้ือสินค้าจากบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด  

จังหวัดอุตรดิตถ์  ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงมีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดตัวอย่าง

ของ  Seymour  Sudman  ในกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน และเป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่น (กุณฑลี  ร่ืนรมย์, 

2551: 187)  จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling)  

โดยกําหนดเป็นลูกค้าท่ีมีสถานะเป็นเป็นสมาชิกท่ัวไป จํานวน 150 คน  และลูกค้าท่ีซื้อสินค้าแต่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก  

จํานวน 150 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานะการเป็นสมาชิก ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ ความถี่ในการซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า และเหตุผลท่ีกลับมาซ้ือสินค้ากับบริษัท 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์

กรุป๊  มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด  ซ่ึงวัดโดยใช้มาตรวัดแบบ  Likert  Scale    

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

ผู้วิจัยได้ทําการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient)  โดยทดสอบแบบสอบถาม  (per-test)  กับผู้ท่ีเคย

ซ้ือสินค้าจากบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด  จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีมีสถานะเป็นผู้ถือบัตรสมาชิก  และ
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ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิก  จํานวน 24 คน ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) (Hair, Celsi, Money, Samuoel and Page, 

2011) ซ่ึงยอมรับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีมีมากกว่า  0.070  ได้ผลดังน้ี  ด้านการระบุตัวลูกค้า (Identify) ค่าแอลฟา 0.862  

ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) ค่าแอลฟา 0.870  ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ค่าแอลฟา 0.823  และ

ด้านการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) ค่าแอลฟา 0.816  ผลรวมของทุกด้าน ค่าแอลฟา 

0.842   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  

ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติอา้งองิ ได้แก่ ค่าสถิติทดสอบที (Independent  Sample t-test) 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 16-18 ปี ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือสินค้า 2-3 

ครั้ง  ต่อเดือน  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 101-200 บาท ต่อครั้ง เหตุผลในการกลับมาซ้ือสินค้าบริษัทในเครือบริษัทศรี

พงษ์กรุป๊ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด คือมีอุปกรณ์เคร่ืองเขียน อุปกรณ์สํานักงานให้เลือกอย่างหลากหลาย   

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อแนวทางในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท

ในเครือบรษิัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 

จํากัด ทุกกระบวนการของ  CRM โดยรวมในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ด้านการระบุตัวลูกค้า  (Identify) ค่าเฉล่ีย 3.82  ด้าน

การจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) ค่าเฉลี่ย 3.96  ด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านการเสนอ

การบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า  (Customize) ค่าเฉล่ีย 4.08   

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ในแต่ละด้าน  สรุปผลได้ ดังน้ี 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการระบุตัวลูกค้า (Identify) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย  อันอับแรก  

ไดแ้ก่  การที่บริษัทได้มอบสิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซ้ือ จะทําให้ท่านจะซ้ือสินค้ากับบริษัทบ่อยมากข้ึน 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอันดับแรก  

ไดแ้ก่  เห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกโดยวัดจากการสะสมคะแนนจากยอดซ้ือสินค้า 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอันดับแรก 

ได้แก่ เห็นด้วยหากบริษัทแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเก่ียวกับการแนะนําสินค้า บริการ

ใหม่ๆ โปรโมช่ันสินค้า และส่วนลดต่าง  ๆของบรษัิท 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   359

 

ปัจจัยย่อยในเร่ืองการเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า  (Customize) ท่ี ผู้ตอบแบบสอบถามม ี     

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอันดับแรก ได้แก่ คิดว่าการจัดกิจกรรมแลกรับของรางวัลในเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสําคัญ

อ่ืน  ๆมีความน่าสนใจ และอยากเป็นลูกค้าต่อไป 

ส่วนที่  3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานะของผู้ให้ข้อมูลของลูกค้าในการซื้อ

สินค้าบริษัทในเครือบริษัทศรพีงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกและไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ต

ต้ิง จํากัด ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 5 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 16–18 ปี  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา การศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย รายได้เฉล่ีย ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน ความถี่ในการซ้ือสินค้า 2–3 ครัง้ ต่อเดือน  

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า 101–200 บาท  ต่อครัง้ 

ส่วนที่  4  ความคิดเห็นของลูกค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อแนวทางในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ

บริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด  จําแนกตามสถานะของผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซ้ือสินค้าจากบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ท่ีมีสถานะเป็นผู้ถือ

บัตรสมาชิกและไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิก  มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ทุกกระบวนการของ CRM โดยรวมใน

ระดับเห็นด้วย  และเม่ือทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี  t-test ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี  95% พบว่า     

มีปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สรุปผลได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยแปลผลของระดับความคิดเห็นท่ีมีผลต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์จําแนกตามจําแนกตามสถานะ 

              ของผู้ให้ข้อมูลของลูกค้าเคยซ้ือสินค้าจากบริษัทในเครือบริษัทศรพีงษ์กรุป๊ มาร์เก็ตต้ิง  จํากัด 

แนวทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย 

t-test 
sig. 

(2-tailed)
แปลผล 

ถือบัตร ไม่ถือบัตร 

การระบุตัวลูกค้า (Identify) 4.10 3.82   เห็นด้วย

ยินดีที่จะให้บริษัทเก็บข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการติดตอ่ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

เฟสบุ๊ค ไลน์  เพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 
4.02 3.88 4.664 0.000* แตกต่าง 

ยินดีที่จะให้บริษัทเก็บข้อมูลเก่ียวกับ กิจกรรมท่ีท่านมีความสนใจเป็นพิเศษ                  

หรืองานอดิเรกเพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท 
3.95 3.77 266 0.024* แตกต่าง 

การจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) 4.10 3.82  เห็นด้วย

ท่านเห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกโดยวัดจากการสะสมคะแนนจากยอดซ้ือสินค้า 4.20 3.90 069 0.000* แตกต่าง

ท่านคิดว่าลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าหรือเป็นลูกค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน          

ควรได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกค้าท่านอื่น 
4.17 3.78 208 0.000* แตกต่าง 

ท่านคิดว่าลูกค้าที่มียอดการซื้อสินค้ามากและซ้ือเป็นประจําควรได้รับสิทธิพิเศษ  

เหนือกว่าลูกค้าท่านอื่น 
4.13 3.82 .529 0.000* แตกต่าง 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   360

 

ท่านคิดว่าลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทควรได้รับสิทธิประโยชนท่ี์เหนือกว่า     

ลูกค้าท่านอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
4.04 3.79 859* 0.005* แตกต่าง 

ท่านคิดว่าการถือบัตรสมาชิกของบริษัทโดยการกําหนดให้สมาชิกในแต่ละระดับ            

มีสิทธิพิเศษแตกต่างกัน ซ่ึงทําให้ท่านอยากเล่ือนระดับเพื่อให้ได้สิทธพิิเศษท่ีเหนือกว่าเดิม
4.01 3.77 551 0.011* แตกต่าง 

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) 4.02 3.75  เห็นด้วย

ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อแจ้งขอ้มูลข่าวสารให้กับท่านผ่านทางจดหมาย 3.61 3.40 246 0.025* แตกต่าง

ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ 3.66 3.55 101 0.272* แตกต่าง

ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผ่านทางFacebook,  Line@      

และ IG ของบริษัท 
4.29 3.97 008 0.000* แตกต่าง 

ท่านต้องการให้บริษัทแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

เก่ียวกับการแนะนําสินค้าบริการใหม่ๆ โปรโมชั่นสินค้าและส่วนลดต่างๆ ของบริษัท 
4.24 4.06 2.568 0.011* แตกต่าง

ท่านต้องการให้บริษัทแจ้งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธพิิเศษที่ท่านจะได้รับ 4.25 4.01 3.494 0.001* แตกต่าง

ท่านต้องการให้บริษัทติดตามความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้า         

และบรกิาร 
4.13 3.91 2.849 0.005* แตกต่าง

การเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) 4.20 3.75   เห็นด้วย

ท่านคิดว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกควรได้รับบริการด้านการจัดหาสินคา้การชําระเงินที่

รวดเร็วกว่าลูกค้าท่ัวไป 
3.87 3.57 2.917 0.004* แตกต่าง

ท่านคิดว่าการทําบัตรสมาชิกกับทางบริษัทเพ่ือใช้สะสมแต้ม หรือแลกของรางวัล ส่วนลด 

การใช้สิทธิพิเศษอ่ืนๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆกับบรษัิท มีความสําคัญต่อการตัดสินใจ   

ซ้ือสินคา้ 

4.19 3.87 4.481 0.000* แตกต่าง

ท่านคิดว่ากิจกรรมการให้สิทธิ์ในการซ้ือสินค้าราคาพิเศษ  หรือคะแนนสะสมแต้มท่ีเพิ่มข้ึน

เฉพาะสมาชิกมีความน่าสนใจ  ทําให้ท่านอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.23 3.90 4.425 0.000* แตกต่าง

ท่านคิดว่าการมอบของขวัญในวันพิเศษของท่าน เช่น วันเกิด เทศกาลปีใหม่ หรือวัน

ครบรอบบริษัทมีความน่าสนใจทําให้ท่านรู้สึกพิเศษและอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.28 4.10 2.642 0.009* แตกต่าง

ท่านคิดว่ากิจกรรมการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มียอดการส่ังซ้ือสูงสุดในแต่ละปี  

มีความน่าสนใจ ทําให้ท่านรู้สึกพิเศษ  และอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.27 4.01 3.357 0.001* แตกต่าง

ท่านคิดว่าการมอบของขวัญในวันพิเศษของท่าน เช่น วันเกิด เทศกาลปีใหม่หรือวัน

ครบรอบบริษัทมีความน่าสนใจทําให้ท่านรู้สึกพิเศษและอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.28 4.10 2.642 0.009* แตกต่าง

ท่านคิดว่ากิจกรรมการมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มียอดการส่ังซ้ือสูงสุดในแต่ละปี

มีความน่าสนใจ ทําให้ท่านรู้สึกพิเศษ  และอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.27 4.01 3.357 0.001* แตกต่าง

ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมแลกรับของรางวัลในเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่วันสําคัญ

อ่ืนๆ มีความน่าสนใจ และอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.40 4.25 2.146 0.033* แตกต่าง
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ท่านคิดว่าการสะสมคะแนนผ่านบัตรสมาชิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดมีความน่าสนใจ       

และทําให้ท่านอยากเป็นลูกค้าต่อไป 
4.27 4.12 2.210 0.028* แตกต่าง

อภปิรายผลการศึกษา 

ด้านการระบุตัวตนลูกค้า  (Identify) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการมอบสิทธิพิเศษโดยพิจารณาจากยอดซื้อทําให้ซ้ือสินค้าบ่อยมากขึ้น  

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการการศึกษาของรัตติยา ไพศาลยกิจ (2557) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยินดีจะให้บริษัทเก็บ

ข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อนําไปพัฒนากิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

ด้านการจัดกลุ่มลูกค้า  (Differentiate) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการจัดระดับสมาชิกโดยวัดจากการสะสมคะแนนจากยอดซ้ือสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับ     

ผลการศึกษาของรัตติยา ไพศาลยกิจ (2557) ท่ีพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับการท่ีลูกค้ามีปริมาณการส่ังซื้อมากควร

ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกค้าท่านอื่น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอลิษา กฤษฎาธาร (2557) ท่ีพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการสะสมคะแนนเม่ือซ้ือสินค้าโดยยอดสะสมคะแนนสามารถนําไปจัดระดับการเป็น

สมาชิกได้ 

ด้านการปฏสัิมพันธ์กับลูกค้า  (Interact) 

ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยกับการที่บริษัทแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแนะนําสินค้าและบริการใหม่ ๆ โปรโมช่ัน

สินค้าและส่วนลดต่างๆ ของบริษัทแต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตติยา ไพศาลยกิจ (2557) ท่ีพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามต้องการให้บริษัทติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับท่านผ่านทางโทรศัพท์ แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อลิษา กฤษฎาธาร (2557) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการแจ้งล่วงหน้าหากมีการขึ้นราคาสินค้า 

ด้านการเสนอการบรกิารตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า  (Customize) 

ผู้ตอบแบบสอบเห็นด้วยกับกิจกรรมแลกรับของรางวัลในเทศกาลพิเศษและวันสําคัญอ่ืนๆ มีความน่าสนใจและ

อยากเป็นลูกค้าต่อไป แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตติยา ไพศาลยกิจ (2557) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า

ควรได้รับบริการการส่งสินค้าที่รวดเร็วกว่าลูกค้าท่ัวไป 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการรักษาลูกค้า (Customer Retention) 

จากการศึกษาความคิดเห็นต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทในเครือบริษัทศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง  

จํากัดในครั้งน้ี ได้มีการศึกษามุ่งเน้นถึงแนวทางการรักษาลูกค้า (Customer Retention) โดยมีข้อเสนอแนะทั้ง 4 ขั้นตอน

สําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกและกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกดังต่อไปน้ี 

1. การระบุตัวลูกค้า (Identify) ควรมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนอดิเรกหรือกิจกรรมความสนใจพิเศษของลูกค้าที่

สมัครเป็นผู้ถือบัตรสมาชิก บันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อนําเสนอสินค้าหรือสิทธิพิเศษท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า จะช่วยทํา

ให้เกิดความประทับใจและกลับมาซื้อสินค้าบ่อยมากข้ึน เน้นการสร้างสัมพันธ์ด้วยรางวัลเพื่อติดตามพฤติกรรมการซ้ือของ
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ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ด้วยคุณค่าเพ่ิมเป็นการย่ืนข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ท่ีเหนือกว่าลูกค้าทั่วไปอย่างไรบ้างหาก

ลูกค้าสมัครเป็นผู้ถือบัตรสมาชิกกับบริษัท  เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเพิ่ม    

มากข้ึน 

2.  การจัดกลุ่มลูกค้า (Differentiate) ควรกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิก โดยการจัดระดับ

บัตรสมาชิกตามระดับผลกําไรที่มีต่อบริษัท เช่น ระดับ Platinum ระดับ Gold และระดับ Classic และควรส่ือสารไปยังลูกค้า

ท้ังท่ีเป็นผู้ถือบัตรสมาชิกและไม่ได้เป็นผู้ถือสมาชิกเพ่ือเสนอถึงสิทธิพิเศษท่ีเพิ่มขึ้นและเหนือกว่าของบัตรแต่ละระดับว่า     

มีความคุ้มค่าอย่างไรจากการสมัครเป็นสมาชกิและการเล่ือนระดับบัตรสมาชิกในระดับที่สูงขึ้น 

3.  การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) ควรใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้ารายบุคคลเพื่อให้เข้าถึง

ลูกค้าให้มากที่สุด สร้างมาตรฐานพนักงาน เช่น  ทักษะด้านการส่ือสารท่ีดี  การบริการท่ีเป็นกันเอง มีความรู้เก่ียวกับองค์กร 

และโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดหรือการส่งเสริมการขายในขณะนั้นอย่างละเอียด การนําเสนอสิทธิพิเศษหากลูกค้าสมัคร

เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกหรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าท่ีเป็นผู้ถือบัตรสมาชิกกับบริษัท มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสินค้าในองค์กรให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว   เพื่อสร้างความประทับใจทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อบริษัท

ต้องการสมัครเป็นสมาชิก  หรือลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกอยู่แล้วต้องการเล่ือนระดับบัตรเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มข้ึน  

และต้องการเป็นลูกค้ากับทางบริษัทต่อไป 

4.  การเสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการซ้ือสินค้า

เพิ่มมากขึ้น ควรพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ของขวัญของรางวัลและของสมนาคุณท่ีแตกต่างกันสําหรับ

ลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกแต่ละระดับ  และลูกค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสมาชิก การนําเสนอสินค้าใหม่ ๆ ในหมวดหมู่เดิม 

หมวดหมู่ใหม่หรือสินค้าในหมวดหมู่ใกลเ้คียงท่ีมีอยู่ในบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าเลือก  และควรมีการนําเสนอ

ส่ิงจูงใจพิเศษเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าต้องการสมัครเป็นผู้ถือบัตรสมาชิกเพิ่ม หรือลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสมาชิกอยู่แล้วต้องการ

เล่ือนระดับบัตรด้วยของรางวัล ของขวัญหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าและมีคุณค่ามากขึ้นในสายตาของลูกค้า 
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