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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ที่ซือ้ สินค้ าในธุรกิ จ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หาร
ลูกค้ าสัมพันธ์ ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประชากรในการศึกษาคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการซื ้อสินค้ าและ
บริ การผ่านธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีจํานวน 400 คน ใช้ สถิติวิเคราะห์
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ one-way ANOVA ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
ด้ านประชากรศาสตร์ ในธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอาชี พ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ และรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกัน
และเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT
This research proposes are to study the characteristics and the competency of officers
receiving the master degree scholarships and to analyze those competency problems in order to find
the ways to improve the competence of scholars. The data collected by using in-depth interview
technique from officers who have received the master degree scholarships and have already
completed the education. Information is received from 5 civic service officials and 10 local staffs.
According to the study, it was found that after completion of education, most of scholars have
a positive self-development on their competencies including; skills, knowledge, competency and
attitude. In addition, the knowledge that they had gained from the study was also applied to their
works. However, the minority have some problems, for example, the lack of proficiency in English
language and computer literacy. In fact, different problems are found in different area. Consequently,
the suitable principles should be applied on each location. Furthermore, it was found that most of the
problems resulted from unethical system in selecting the scholars. Therefore, to solve the problem,
the officers should be trained in various curriculums especially the way to apply principles to suit local
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into the real practices. In summary, the creation of the organizational ethical practices should be
conducted continuously as well as the distribution of budget to all the organization equally.
Key Words: Customer Relationship Management, E-commerce
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คํานํา
ในปั จจุบนั จํานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของ Internet World Stats
พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2554 มีจํานวนผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตเพิ่ มสูงขึน้ ถึงร้ อยละ 480 ซึ่งปั จจุบันมีผ้ ูใช้
อินเตอร์ เน็ตทัว่ โลก 2,095 ล้ านคน เป็ นประเทศไทยจํานวน 18.3 ล้ านคน (สุเมธ กาญจนพันธ์ , 2554) จะเห็นได้
ว่าอินเตอร์ เน็ตกลายเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง ติดต่อ และเข้ าถึงผู้คนจากทั่วโลก ทุกที่ และทุกเวลา
รวมถึงการซื ้อขายสินค้ าหรื อบริ การจนเกิดเป็ นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย (วิกิพีเดีย, 2554)
ปั ญหาหนึ่งของธุรกิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่จะส่งผลให้ ธุรกิจล้ มเหลวนัน้ เนื่ องมาจากการไม่มีการ
จัด การลูก ค้ าที่ ดี ทํ าให้ ธุร กิ จ ไม่ส ามารถรั กษาฐานลูก ค้ าเดิมไว้ ไ ด้ แ ละคาดหวังลูกค้ าหน้ าใหม่ใ นอนาคตอยู่
ตลอดเวลา (โปรซอฟท์ คอมเทค, 2554) การทํ าธุรกิ จพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ จึง
จําเป็ นต้ องอาศัยเทคนิคการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ วิทยา ด่านธํารงกุล และพิภพ อุดร. (2549) ได้ กล่าวถึงแนวคิด
ของกระบวนการของการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ว่ามีองค์ประกอบ 4 หลัก ได้ แก่ การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า, การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ และการเก็บรักษาลูกค้ า
ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ. (2546) กล่าวว่า การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อเพิ่มยอดขาย
สินค้ า หรื อการบริ การของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อสินค้ าหรื อการบริ การ ทําให้ ลกู ค้ าทราบ
วิธีการใช้ สินค้ าอย่างถูกต้ อง สามารถจดจํา และมีภาพลักษณ์ ที่ดีต่อบริ ษัทและสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทใน
ระยะยาว 3) เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความจงรักภักดีตอ่ บริ ษัทและสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทโดยเฉพาะในกรณีที่บริ ษัทมี
สินค้ าจําหน่ายหลายสายผลิตภัณฑ์ 4) เพื่อให้ ลกู ค้ าแนะนําสินค้ าหรื อการบริ การต่อไปยังผู้อื่น เกิดการพูดแบบ
ปากต่อปากในทางบวกเกี่ยวกับสินค้ า ซึง่ มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการเป็ นแค่คํากล่าวอ้ างในโฆษณา และเมื่อ
สินค้ าหรื อการบริ การของบริ ษัทถูกโจมตีจากผู้อื่น ลูกค้ าชันดี
้ ของบริ ษัทเหล่านี ้เองก็จะทําหน้ าที่เป็ นกระบอกเสียง
ในการปกป้องชื่อเสียงของบริ ษัท และสินค้ าหรื อการบริ การของบริ ษัท
จากปั ญหาและความสําคัญดังกล่าว ทําให้ ผ้ ศู กึ ษามีความสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์ ในธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งธุรกิจให้ มีศกั ยภาพสามารถ
สร้ างความได้ เปรี ยบเหนือคูแ่ ข่งขันนํามาสูก่ ารประสบความสําเร็ จในการบริ หารจัดการธุรกิจในอนาคตต่อไป
1

1

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ที่ซื ้อสินค้ าในธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ เพศ,
อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายได้
2) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ได้ แก่ การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า, การใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ และการเก็บรักษาลูกค้ า
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3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อทราบถึงข้ อมูลของปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ที่ซื ้อสินค้ าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่อทราบถึงข้ อมูลของระดับการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
3) เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมมติฐานงานวิจัย
1) เพศของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
2) อายุของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
3) อาชีพของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
4) ระดับการศึกษาของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
5) รายได้ ของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากร ประชากรในการศึกษาครั ง้ นี ค้ ือ ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการซือ้ สินค้ าและบริ การผ่านธุรกิ จ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จะใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บข้ อมูล เป็ นวิธีแบบ
โควต้ า (Quota Sample) คือ เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ ในการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่าน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยจะใช้ เกณฑ์ในการเก็บแบบสอบถามจากการสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในหัวข้ อประเภทสินค้ า
และบริ การที่เคยสัง่ จองหรื อซื ้อทางอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ผู้ทําการศึกษาได้ ส่งอีเมลล์แบบสอบถามไปให้ กลุ่มตัวอย่าง
ตอบตามประเภทสินค้ าและบริ การจํ านวน 12 ประเภท จากมีการแบ่งจํ านวนตัวอย่างตามสัดส่วน ทําให้ มี
ตัวอย่างทังหมด
้
400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ คําถาม 5 ปั จจัย ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้ รวมจํานวน 5 ข้ อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยด้ านการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ประกอบด้ วย คําถาม 4 ปั จจัย
มาจากแนวคิดของกระบวนการของการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ของวิทยา ด่านธํ ารงกุล และพิ ภพ อุดร. (2549)
ได้ แก่ การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า, การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ และการ
เก็บรักษาลูกค้ า รวมจํานวน 19 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่าระดับความคิดเห็น 7 ระดับ
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การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจัย
หลังจากนัน้ นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha Coefficient) ซึง่ ต้ องมีคา่ มากกว่า 0.7 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549) โดยได้
ค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามครั ง้ นีผ้ ่านเกณฑ์ หมดทุกค่า ได้ แก่ การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า มีค่า 0.861 ,
การใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีค่า 0.843 , การกําหนดโปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ มีค่า 0.899 และการเก็บ
รักษาลูกค้ า มีคา่ 0.869
2) การจัดกระทําข้ อมูล นําแบบสอบถามที่เก็บมาถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ วมาประมวลผลโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
3) การวิเคราะห์ ข้อมูล แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) จะใช้ T-test และ one-way ANOVA

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดจํ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจํ านวน 213 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 53.3, มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.8, มีอาชี พนักเรี ยน/นิสิต/
นักศึกษา จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.8, มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ
72.3 และมีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.0
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้ านการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
จากการศึกษา พบว่า การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ พบว่าปั จจัยทังหมด
้
4 ปั จจัย มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้ แก่ การสร้ างฐานข้ อมูลลูกค้ า มีคา่ เฉลี่ย 4.86 และการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย 5.04, และมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับพอใช้ ได้ แก่ การกําหนดโปรแกรมสร้ างความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.36 และการเก็บ
รักษาลูกค้ า มีคา่ เฉลี่ย 4.59
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการทดสอบสมมติฐาน (Table1) ดังนี ้
Table 1 Hypothesis testing results.
สมมติฐาน
1) เพศของผู้บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่า งกัน มี ก ารบริ ห ารลูก ค้ า
สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
2) อายุข องผู้ บ ริ โ ภคที่ แ ตกต่า งกัน มี ก ารบริ ห ารลูก ค้ า
สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
3) อาชี พของผู้บริ โภคที่ แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ า
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ค่ านัยสําคัญ
0.933

สรุ ปผล
ปฏิเสธสมมติฐาน

0.063

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.041*

ยอมรับสมมติฐาน
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สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
4) ระดับการศึกษาของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หาร
ลูกค้ าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
5) รายได้ ของผู้บริ โภคที่ แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.534

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.047*

ยอมรับสมมติฐาน

1) เพศของผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน มีการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ท่ แี ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคัญ = 0.933 มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงว่า เพศของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2) อายุของผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน มีการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ท่ แี ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคัญ = 0.063 มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงว่า อายุของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3) อาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน มีการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ท่ แี ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคัญ = 0.041 มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงว่า อาชีพของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
4) ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน มีการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ท่ แี ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคัญ = 0.534 มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงว่า ระดับการศึกษาของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
5) รายได้ ของผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน มีการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ท่ แี ตกต่ างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคัญ = 0.047 มีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
แสดงว่า รายได้ ของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อภิปรายผล
1) จากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 53.3
โดยเพศของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจอธิ บายได้ ว่า ในปั จจุบัน
เรื่ อ งความเสมอภาคด้ า นเพศนัน้ ถื อ ว่ า มี ค วามเท่ า เที ย มกัน ในด้ า นธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ มี ห ลัก
แนวความคิดนี ้เช่นเดียวกัน จึงปฏิบตั ิกบั ลูกค้ าโดยไม่คํานึงถึงเพศ ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่ทําการประเมินแบบสอบถาม
นัน้ มีระดับความคิดเห็นในการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ไปในแนวทางเดียวกัน โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมพล
โยธาวงศ์ (2551) ที่กล่าวว่า ลูกค้ าที่มีเพศต่างกัน มีมมุ มองระดับการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
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2) จากการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 51.8 โดยอายุของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึง่ อาจอธิบายได้ ว่า
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นนมี
ั ้ ความสะดวกในการติดต่อซื ้อสินค้ าและบริ การ โดยไม่จําเป็ นต้ องระบุอายุหรื อ
วันเกิดก่อนการสัง่ ซื ้อ อีกทังไม่
้ จําเป็ นต้ องพบปะกันเพื่อติดต่อเจรจา ทําให้ ธุรกิจไม่อาจทราบได้ ว่ากําลังติดต่อกับ
ลูก ค้ าที่ มี อายุเท่าใด ธุร กิ จจึงมี แนวทางปฏิ บัติ ต่อลูก ค้ าเท่าเที ยมกัน โดยไม่คํ านึง ถึง อายุ โดยสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของนิตยา แซ่อึ ้ง (2553) ที่กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรู ปแบบ
การจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 43.8 โดยอาชีพของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจอธิบาย
ได้ วา่ ความหลากหลายของอาชีพนันส่
้ งผลให้ มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ซึง่ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
ให้ เหมาะสมกับแต่ละอาชีพก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้ วย โดยสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วรรณวิศา ลิมปั ชโย
พาส (2555) ที่กล่าวว่า ลูกค้ าที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะให้ ระดับความสําคัญต่อความพึงพอใจในการบริ หารลูกค้ า
สัมพันธ์แตกต่างกัน
4) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านระดับการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72.3 โดยระดับการศึกษาของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ อาจอธิบายได้ วา่ การศึกษาในครัง้ นี ้กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นส่วนใหญ่ สูงถึงร้ อยละ 72.3
ทํ า ให้ มีก ารตอบแบบสอบถามคล้ ายๆกัน ดัง นัน้ อาจส่ ง ผลให้ ผ ลการวิ จัย ที่ ไ ด้ จึง ไม่ พ บความแตกต่ าง โดย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มัญชุตา กิ่งเนตร (2554) ที่กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์บนอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน
5) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนระหว่าง 10,001 –
20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 34 โดยรายได้ ของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกัน
ซึง่ อาจอธิบายได้ วา่ การบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์มีแนวความคิดในการแบ่งกลุ่มของลูกค้ าที่ก่อให้ เกิดรายได้ ออกเป็ น
กลุม่ ๆ โดยรายได้ ของลูกค้ าอาจถูกใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการกําหนดกลุม่ ตามคุณค่าของลูกค้ า เพื่อที่จะใช้ กลยุทธ์ ใน
การสร้ างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ญาดา ชื่นชุ่ม (2555) ที่กล่าวว่า รายได้ ที่แตกต่าง
กัน มีอิทธิพลต่อการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป

จากการศึก ษา พบว่า ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ที่ ซือ้ สิ น ค้ าในธุ ร กิ จ พาณิ ชย์ อิเ ล็กทรอนิ ก ส์
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอาชีพนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และ
มีรายได้ ตอ่ เดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ และรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน มีการบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่แตกต่างกัน
และเพศ อายุ ระดับการศึก ษาที่ มีค วามแตกต่างกัน มีก ารบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ ไม่แ ตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ข้ อเสนอแนะ
1) ธุร กิ จพาณิ ชย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ควรเพิ่ ม การบริ หารลูกค้ าสัม พันธ์ ใ นด้ านการกํ าหนดโปรแกรมสร้ าง
ความสัมพันธ์ เพิ่มขึน้ โดยเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งข้ อมูลข่าวสารและแจ้ งเตือนข้ อมูลสิทธิ
ประโยชน์อยู่เสมอ
2) ธุ รกิ จ พาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ ค วรแก้ ไ ขปั ญหาให้ กับ ลูก ค้ าด้ วยความรวดเร็ ว และสอบถามความ
พึงพอใจหลังจากลูกค้ ารับสินค้ าและบริ การ ก็จะช่วยเพิ่มการเก็บรักษาลูกค้ าเดิมของธุรกิจให้ มากยิ่งขึ ้น
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