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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Factors Influencing Customer Relationship Management of Thai E-commerce. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าในธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  2) เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหาร

ลกูค้าสมัพนัธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประชากรในการศกึษาคือ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการซือ้สินค้าและ

บริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ส่วนกลุ่มตวัอย่างมีจํานวน 400 คน ใช้สถิติวิเคราะห์

คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ one-way ANOVA ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยั

ด้านประชากรศาสตร์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอาชีพ

นกัเรียน/นิสิต/นักศกึษา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท         

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ และรายได้ท่ีมีความแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 

และเพศ อาย ุระดบัการศกึษาท่ีมีความแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

 

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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คาํนํา 

 ในปัจจุบนัจํานวนผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 1จากสถิติของ Internet World Stats 

พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2554 มีจํานวนผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึน้ถึงร้อยละ 480 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ ใช้

อินเตอร์เน็ตทัว่โลก 2,095 ล้านคน เป็นประเทศไทยจํานวน 18.3 ล้านคน1 (สเุมธ  กาญจนพนัธ์, 2554) จะเห็นได้

ว่าอินเตอร์เน็ตกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยง ติดต่อ และเข้าถึงผู้คนจากทั่วโลก ทุกท่ี และทุกเวลา

รวมถงึการซือ้ขายสินค้าหรือบริการจนเกิดเป็นธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์มากมาย (วิกิพีเดีย, 2554)  

  ปัญหาหนึ่งของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลวนัน้ เน่ืองมาจากการไม่มีการ

จัดการลูกค้าท่ีดี ทําให้ธุรกิจไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้และคาดหวังลูกค้าหน้าใหม่ในอนาคตอยู่

ตลอดเวลา (โปรซอฟท์ คอมเทค, 2554) การทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จึง

จําเป็นต้องอาศยัเทคนิคการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ วิทยา ด่านธํารงกลุ และพิภพ อดุร. (2549) ได้กล่าวถึงแนวคิด

ของกระบวนการของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ ว่ามีองค์ประกอบ 4 หลกั ได้แก่ การสร้างฐานข้อมลูลกูค้า, การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ และการเก็บรักษาลกูค้า 

ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2546) กล่าวว่า การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือเพ่ิมยอดขาย

สินค้า หรือการบริการของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 2) เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินค้าหรือการบริการ ทําให้ลกูค้าทราบ

วิธีการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง สามารถจดจํา และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัทใน

ระยะยาว 3) เพ่ือให้ลกูค้ามีความจงรักภกัดีตอ่บริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัทโดยเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทมี

สินค้าจําหน่ายหลายสายผลิตภณัฑ์ 4) เพ่ือให้ลกูค้าแนะนําสินค้าหรือการบริการต่อไปยงัผู้ อ่ืน เกิดการพูดแบบ

ปากต่อปากในทางบวกเก่ียวกบัสินค้า ซึง่มีความน่าเช่ือถือมากกว่าการเป็นแค่คํากล่าวอ้างในโฆษณา และเม่ือ

สินค้าหรือการบริการของบริษัทถกูโจมตีจากผู้ อ่ืน ลกูค้าชัน้ดีของบริษัทเหลา่นีเ้องก็จะทําหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง 

ในการปกป้องช่ือเสียงของบริษัท และสินค้าหรือการบริการของบริษัท  

 จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ทําให้ผู้ศกึษามีความสนใจศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารลกูค้า

สมัพนัธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงธุรกิจให้มีศกัยภาพสามารถ

สร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งขนันํามาสูก่ารประสบความสําเร็จในการบริหารจดัการธุรกิจในอนาคตตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เพศ, 

อาย,ุ อาชีพ, ระดบัการศกึษา และรายได้  

2) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า, การใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ และการเก็บรักษาลกูค้า 
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3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ือทราบถงึข้อมลูของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์   

2) เพ่ือทราบถงึข้อมลูของระดบัการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์  

3) เพ่ือทราบถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

สมมตฐิานงานวิจัย 

1) เพศของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

  2) อายขุองผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

  3) อาชีพของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

4) ระดบัการศกึษาของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

5) รายได้ของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้นีคื้อ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการซือ้สินค้าและบริการผ่านธุรกิจ

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้จะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างเพ่ือการเก็บข้อมูล เป็นวิธีแบบ

โควต้า (Quota Sample) คือ เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการซือ้สินค้าและบริการผ่าน

ธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยจะใช้เกณฑ์ในการเก็บแบบสอบถามจากการสํารวจการมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ ในหวัข้อประเภทสินค้า

และบริการท่ีเคยสัง่จองหรือซือ้ทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ผู้ ทําการศกึษาได้ส่งอีเมลล์แบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่าง

ตอบตามประเภทสินค้าและบริการจํานวน 12 ประเภท จากมีการแบ่งจํานวนตัวอย่างตามสัดส่วน ทําให้มี

ตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

การศกึษาครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น  

ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ คําถาม 5 ปัจจยั ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัการศกึษา และรายได้ รวมจํานวน 5 ข้อ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด  

  ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ประกอบด้วย คําถาม 4 ปัจจัย  

มาจากแนวคิดของกระบวนการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของวิทยา ด่านธํารงกุล และพิภพ อุดร. (2549) 

ได้แก่ การสร้างฐานข้อมลูลกูค้า, การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม, การกําหนดโปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ และการ

เก็บรักษาลกูค้า รวมจํานวน 19 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณคา่ระดบัความคิดเห็น 7 ระดบั  
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การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามไปหาความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha Coefficient) ซึง่ต้องมีคา่มากกวา่ 0.7 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549) โดยได้

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามครัง้นีผ้่านเกณฑ์หมดทุกค่า ได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า มีค่า 0.861 ,           

การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีค่า 0.843 , การกําหนดโปรแกรมสร้างความสมัพันธ์ มีค่า 0.899 และการเก็บ

รักษาลกูค้า มีคา่ 0.869 

 2) การจัดกระทําข้อมูล นําแบบสอบถามท่ีเก็บมาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) จะใช้ T-test และ one-way ANOVA 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   

จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 213 คน             

คิดเป็นร้อยละ 53.3, มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จํานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8, มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/

นกัศกึษา จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8, มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.3 และมีรายได้ตอ่เดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0   

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

จากการศกึษา พบวา่ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ พบวา่ปัจจยัทัง้หมด 4 ปัจจยั มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี ได้แก่ การสร้างฐานข้อมลูลกูค้า มีคา่เฉลี่ย 4.86 และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคา่เฉลี่ย 5.04, และมี

ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัพอใช้ ได้แก่ การกําหนดโปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.36 และการเก็บ

รักษาลกูค้า มีคา่เฉลี่ย 4.59 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการทดสอบสมมติฐาน (Table1) ดงันี ้ 

Table 1  Hypothesis testing results.  

 สมมตฐิาน ค่านัยสําคัญ สรุปผล 

1) เพศของผู้ บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

0.933 ปฏิเสธสมมติฐาน 

2) อายุของผู้ บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

0.063 ปฏิเสธสมมติฐาน 

3) อาชีพของผู้ บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้า   0.041* ยอมรับสมมติฐาน 
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สมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

4) ระดบัการศกึษาของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนั มีการบริหาร

ลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

0.534 ปฏิเสธสมมติฐาน 

5) รายได้ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้า

สมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั 

  0.047* ยอมรับสมมติฐาน 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1) เพศของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคญั = 0.933 มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แสดงว่า เพศของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

 2) อายุของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคญั = 0.063 มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แสดงว่า อายุของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 3) อาชีพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านยัสําคญั = 0.041 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แสดงว่า อาชีพของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 4) ระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านัยสําคญั = 0.534 มีค่ามากกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แสดงวา่ ระดบัการศกึษาของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 5) รายได้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าค่านยัสําคญั = 0.047 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  

แสดงว่า รายได้ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 

อภปิรายผล 

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3              

โดยเพศของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ในปัจจุบัน

เร่ืองความเสมอภาคด้านเพศนัน้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน ในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีหลัก

แนวความคิดนีเ้ช่นเดียวกนั จึงปฏิบติักบัลกูค้าโดยไม่คํานึงถึงเพศ ส่งผลให้ลกูค้าท่ีทําการประเมินแบบสอบถาม

นัน้ มีระดบัความคิดเห็นในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ไปในแนวทางเดียวกนั โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพล 

โยธาวงศ์ (2551) ท่ีกลา่ววา่ ลกูค้าท่ีมีเพศตา่งกนั มีมมุมองระดบัการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ไมแ่ตกตา่งกนั  
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 2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็น              

ร้อยละ 51.8 โดยอายุของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั ซึง่อาจอธิบายได้ว่า 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นัน้มีความสะดวกในการติดต่อซือ้สินค้าและบริการ โดยไม่จําเป็นต้องระบุอายุหรือ

วนัเกิดก่อนการสัง่ซือ้ อีกทัง้ไมจํ่าเป็นต้องพบปะกนัเพ่ือติดตอ่เจรจา ทําให้ธุรกิจไม่อาจทราบได้ว่ากําลงัติดต่อกบั

ลูกค้าท่ีมีอายุเท่าใด  ธุรกิจจึงมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึงอายุ โดยสอดคล้องกับ

งานวิจยัของนิตยา แซ่อึง้ (2553) ท่ีกล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อรูปแบบ

การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ออนไลน์ไมแ่ตกตา่งกนั 

 3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา                

คิดเป็นร้อยละ 43.8 โดยอาชีพของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั ซึง่อาจอธิบาย

ได้วา่ ความหลากหลายของอาชีพนัน้สง่ผลให้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั ซึง่การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์

ให้เหมาะสมกับแต่ละอาชีพก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิศา ลิมปัชโย

พาส (2555) ท่ีกลา่ววา่ ลกูค้าท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั จะให้ระดบัความสําคญัตอ่ความพึงพอใจในการบริหารลกูค้า

สมัพนัธ์แตกตา่งกนั 

4) จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านระดบัการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 72.3 โดยระดบัการศกึษาของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

ซึง่อาจอธิบายได้วา่ การศกึษาในครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีเป็นสว่นใหญ่ สงูถงึร้อยละ 72.3 

ทําให้มีการตอบแบบสอบถามคล้ายๆกัน ดังนัน้อาจส่งผลให้ผลการวิจัยท่ีได้จึงไม่พบความแตกต่าง โดย

สอดคล้องกบังานวิจยัของ มญัชุตา ก่ิงเนตร (2554) ท่ีกล่าวว่า ระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความ

พงึพอใจในบริหารลกูค้าสมัพนัธ์บนอินเทอร์เน็ตไมแ่ตกตา่งกนั 

5) จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 โดยรายได้ของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกัน            

ซึง่อาจอธิบายได้วา่ การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์มีแนวความคิดในการแบ่งกลุ่มของลกูค้าท่ีก่อให้เกิดรายได้ออกเป็น

กลุม่ๆ โดยรายได้ของลกูค้าอาจถกูใช้เป็นสว่นหนึง่ในการกําหนดกลุม่ตามคณุคา่ของลกูค้า เพ่ือท่ีจะใช้กลยุทธ์ใน

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ ญาดา ช่ืนชุ่ม (2555) ท่ีกลา่ววา่ รายได้ท่ีแตกตา่ง

กนั มีอิทธิพลตอ่การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์แตกตา่งกนั 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ท่ีซือ้สินค้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                    

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 15-24 ปี มีอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา ระดบัการศกึษาปริญญาตรี และ

มีรายได้ตอ่เดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท สว่นการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ และรายได้ท่ีมีความแตกตา่งกนั มีการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั 

และเพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีไม่แตกต่างกัน ณ ระดับ

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05   
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ข้อเสนอแนะ 

 1) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรเพ่ิมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในด้านการกําหนดโปรแกรมสร้าง

ความสมัพันธ์เพ่ิมขึน้ โดยเพ่ิมความถ่ีในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนข้อมูลสิทธิ

ประโยชน์อยู่เสมอ 

 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสอบถามความ               

พงึพอใจหลงัจากลกูค้ารับสินค้าและบริการ ก็จะช่วยเพ่ิมการเก็บรักษาลกูค้าเดิมของธุรกิจให้มากย่ิงขึน้ 
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