
การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

การพัฒนาระบบ E- CRM เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการบริการลูกคา 

 

มัณฑนา สังขทอง1, อังกูร ลาภธเนศ2 
1บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาการจัดการโลจิสติกส, 
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท: 02-206-9348, โทรสาร: 02-662-3560, Email: pom1108@hotmail.com 
2สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส, คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โทรศัพท: 02-697-6707, โทรสาร: 02-275-4892,  
Email: epxull@yahoo.com, ungul_lap@utcc.ac.th  

 
บทคัดยอ 
 ในปจจุบันตลาดธุรกิจคาปลีก มีสภาวะการแขงขันสูงและรุนแรง ท้ังเรื่องของการลด แลก  แจก  แถม 
หลากหลาย สถาบันการเงินและบัตรเครดิตตาง ๆ ไดรวมจัดทํารายการสงเสริมการขายกับบริษัท หางราน
ตาง ๆ  เพ่ือจูงใจลูกคาในการซื้อสินคาและบริการ โดยใชจายผานบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินผอนจากสถาบัน
การเงินเพ่ิมมากขึ้น  รวมถึงการแขงขันในการใหบริการลูกคาครบวงจรเพิ่มมากขึ้น เชนการขายพรอมติดต้ัง 
และบริการหลังการขาย เพ่ือจูงใจใหลูกคามาซื้อสินคาและบริการ โดยผานส่ือประชาสัมพันธท้ังในรูปของแผน
พับ โบวชัวร ปายโฆษณาตาง ๆ  ซึ่งเสียคาใชจายในการซื้อส่ือโฆษณาในหนังสือพิมพ, โทรทัศน, วิทยุ 
รวมถึงส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ ในปหนึ่งจํานวนหลายลานบาท เพ่ือส่ือสารใหประชาชนทั่วไปรับทราบขาวสาร  จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาระบบงานตางๆ เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน 
ใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ มีความภักดีตอตราสินคา กลับมาซื้อสินคาซ้ําในครั้งตอๆ ไป    

 ดังนั้น ทางผูศึกษาจึงไดศึกษาผลงานวิจัย ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการซื้อเครื่องใชไฟฟา ท่ีมีผูจัดทํา
ไวแลว ตลอดจนศึกษาหาสาเหตุและผลกระทบตอการตอบสนองความตองการไดตรงกลุมลูกคา โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลขั้นตอนการทํางาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการขายและการใหบริการลูกคา 
สัมภาษณผูบริหาร รวมถึงศึกษาทฤษฎีและองคความรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาทําการศึกษาวิเคราะหและพัฒนา
งานตอไป 

จากการศึกษาพบวา การเก็บขอมูลลูกคามีการเก็บขอมูลลูกคาแยกเปน 4 ฐานขอมูล ไดแก ขอมูล
ลูกคาท่ีไดจากการสงเสริมการขายของฝายการตลาด, ขอมูลประวัติลูกคาท่ีติดตอออกใบกับภาษีเต็มรูปและ
การจัดสงสินคาท่ีบานลูกคา และขอมูลจากการสะสมแตมบัตรสมาชิก และขอมูลจากลูกคาท่ีซื้อสินคาผานทาง
อินเตอรเน็ต ท่ีเว็บไซดของบริษัทฯ ทําใหเปนการเก็บขอมูลท่ีซ้ําซอน และไมสามารถนําขอมูลท่ีมีอยูมา
ประมวลผลใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ผูศึกษาจึงไดนําเสนอระบบสารสนเทศมาชวยในการรวบรวมขอมูลของลูกคาท่ีมีอยูกระจัดกระจาย
ของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลกลางเปนระบบฐานขอมูล E-CRM: Electronic 
Customer Relationship Management ใหทุกหนวยงานไดนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   รวมถึงการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด (Marketing strategic planning) และการกําหนดตลาดเปาหมาย (Market 
Targeting) พัฒนาการจัดทําโปรโมชั่นใหตรงกลุมลูกคา ลดการใชแจกเอกสารแผนโฆษณาแบบกระจายทั่วทุก
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กลุม เปล่ียนเปนทําส่ือโฆษณาเฉพาะกลุม เพ่ือแจกลูกคากลุมเปาหมายใหไดรับขาวสารโดยตรง ทําใหลด
คาใชจายส่ือส่ิงพิมพท่ีแจกไปโดยไมไดรับความสนใจจากบริโภค และเปนการรณรงคลดการใชกระดาษ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ทําใหเกิดภาวะโลกรอนไดอีกทางหน่ึง  

นอกจากการรวมระบบฐานขอมูลแลว  ยังตองประสานงานอบรมใหความรูพนักงานระดับตาง ๆ ตั้งแต
ระดับพนักงานในการเพ่ิมขอมูลในระบบฐานขอมูลลูกคา และการนําขอมูลลูกคามาใชหรือใหบริการลูกคาให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว  และถูกตองแมนยํา เปนแบบแผนเดียวกันท้ังบริษัทฯ ลดการซ้ําซอนของขอมูล 
พัฒนาพนักงานขายและพนักงานบริการลูกคาใหมีความรูในตัวสินคา โปรโมชั่นแตละประเภทรวมถึงขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการจายชําระดวยบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินผอนตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ ใหบริการลูกคาในการรับ
ชําระเงิน เพ่ืออธิบายขอมูลตาง ๆ ใหลูกคาเขาใจอยางถูกตองกอนการชําระเงิน และใหมีความพรอมในการ
บริการลูกคาดวยใจ (Service mind)   บริการท่ีดีถูกตองและรวดเร็ว เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และ
กลับมาใชบริการในอนาคต รวมถึงการสงขาวสารขอมูลใหลูกคาทางอินเตอรเน็ต ทําใหส่ือสารขอมูลใหตรง
กลุมลูกคาไดอีกทางหน่ึง เพ่ือเพ่ิมกลุมลูกคาท่ีนิยมซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ตใหซื้อสินคาเพ่ิมขึ้น 

คําสําคัญ: ลดการจัดเก็บขอมูลซ้ําซอน, ลดขั้นตอนการทํางานใหถูกตอง รวดเร็วขึ้น รวมถึงลด      

ตนทุนในการดําเนินงาน สรางภาพลักษณท่ีดีใหบริษัทฯ  
 
1.  บทนํา 

 บริษัท BEST จํากัด (นามสมมุติ) พัฒนารูปแบบการใหบริการรานคาปลีกท่ีขายสินคาเฉพาะอยางท่ี
ใชกลยุทธราคาตํ่า (Category Killer) ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร เร่ิมเปดดําเนิน
ธุรกิจคาปลีกเคร่ืองใชไฟฟา ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนปจจุบันมีเครือขายสาขามากกวา 70 สาขาท่ัวประเทศ ตั้งอยู
ในหางสรรพสินคา ศูนยการคาชั้นนํา และในแหลงชุมชนตางๆ ท่ัวประเทศ มีพนักงานรวม 1,200 คน สําหรับ
บริหารจัดการ และใหบริการลูกคาท่ัวประเทศ  

สํานักงานใหญของบริษัทฯ บริหารงานโดยทีมผูบริหารโดยแบงหนวยงาน ออกเปน 4 ฝาย คือ ฝาย
ปฏิบัติการ, ฝายบริหารสินคา, ฝายการตลาด และฝายโลจิสติกส ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขายและ
ใหบริการลูกคา สวนหนวยงานสนับสนุน เชน งานบุคคล, บัญชีการเงิน, ระบบสนับสนุนงานสารสนเทศตาง ๆ 
และงานรักษาความปลอดภัยไดจางบริษัทภายนอกในการบริหารจัดการและดําเนินงานใหบริษัท ฯ 

ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) ตั้งอยูในคลังสินคา (Warehouse) ของบริษัทฯ ทําหนาท่ี
บริหารจัดการกระจายสินคาใหกับหนาราน โดยมีระบบการส่ังซื้อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกวา ระบบการเติมเต็ม
สินคาอัตโนมัติ   (ASR : Automatic Stock Replenishment) ระบบดังกลาว เร่ิมตนเมื่อสินคาถูกขายผาน
เครื่องรับชําระเงิน (POS: Point-of-Sale)  ในระบบจะลดยอดจํานวนสินคาท่ีถูกขายออกไป และทุกส้ินวันเมื่อ
ขอมูลประมวลผลเรียบรอยแลว ขอมูลจะสงเขาไปสูระบบการส่ังซื้ออัตโนมัติเขาไปท่ีคลังสินคา เพ่ือใหจัด
สินคาดังกลาว เขาสาขาตามจํานวนที่สาขาไดขายออกไปทันทีในวันรุงขึ้น หรือวันทําการถัดไป สําหรับสาขา
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนสาขาตางจังหวัด การสงสินคาสัปดาหละ 2-4 ครั้ง ตามความเหมาะสมและ
ปริมาณสินคาท่ีเขาสาขาในวันนั้น ๆ เพ่ือเปนการบริหารคาขนสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และไมเสียโอกาส
ในการขายสินคาของหนาราน  รวมถึงการกระจายสินคาบริการสงใหลูกคาท่ีบานหรือตามท่ีลูกคาแจงสถานที่
ใหจัดสง  โดยการจัดสงสินคาท้ังท่ีเขาหนารานตาง ๆ และจัดสงใหลูกคา บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทขนสง

143



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

ภายนอกเปนผูรับบริการขนสงให โดยการเหมาจายตามเที่ยวรถที่ขนสงตามท่ีตกลงกัน และเปนผูรับผิดชอบ
สินคาตั้งแตรับสงมอบจากศูนยกระจายสินคาจนถึงสงมอบใหผูรับตามท่ีกําหนดในเอกสารการสงสินคาหาก
สินคาชํารุดบกพรองระหวาง การขนสง บริษัทขนสงตองเปนผูรับผิดชอบในการซื้อสินคานั้นแทน  

 ในปจจุบันมีการแขงขันดานการบริการลูกคาใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และรายการสงเสริมการ
ขายที่ใหมีการผอนชําระระยะยาว หรือใหสวนลดเมื่อลูกคาชําระผานบัตรเครดิตและบัตรเงินผอนแทนการ
แขงขันดานราคาสินคา เนื่องจากสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาสวนใหญบริษัทคูคาประกันราคาขายในตลาดใหทุก
รานคาขายในราคาเดียวกัน สวนท่ีตางกันคือการใหบริการลูกคาท่ีหนาราน ขณะท่ีแนะนําสินคาและบริการ
ตางๆ การบริการหลังการขาย และรายการสงเสริมการขายที่ใหประโยชนกับลูกคาสูงสุด 

ปญหาในการใหการบริการลูกคาลาชา ทําใหเกิดการเสียโอกาสการขายสินคาใหลูกคา สง ผลตอการ
แขงขันกับคูแขงในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะการบริการสงสินคาท่ีบาน กรณีท่ีเปนลูกคาใหม
ลูกคาตองแจงรายละเอียด ชื่อ - นามสกุล ท่ีอยูในการจัดสงสินคาและแจงเวลาท่ีสะดวกในการจัดสง ถาไม
ตรวจสอบเวลานัดหมายในระบบ และ/หรือพิมพขอมูลเขาระบบไมถูกตอง ลูกคาไมไดรับสินคาตามเวลาที่แจง
ไว ทําใหลูกคาไมพอใจในบริการ ไมรับสินคาท่ีซื้อและคืนสินคาท่ีซื้อได รวมถึงการที่ลูกคาท่ีเคยซื้อสินคาและ
ออกใบกํากับภาษีแลว มาซื้อสินคาใหม พนักงานตรวจสอบขอมูลในระบบแลวไมพบขอมูล เน่ืองจากพิมพ
ขอมูลในตอนแรกไมตรงกับท่ีพิมพคนหาขอมูล ลูกคาตองเสียเวลาในการใหรายละเอียดขอมูลลูกคาใหม ทําให
เกิดความไมพอใจในการบริการได ในสวนของขอมูลทําใหเกิดขอมูลซ้ําซอนลูกคา 1 รายมีขอมูลเก็บไวหลาย
รหัสลูกคา เวลาคนหาขอมูลอาจไดขอมูลไมตรงกับท่ีตองการ และทําใหเสียเวลาที่จะใหบริการลูกคารายถัดไป 
หรืออาจเสียโอกาสการขายได เน่ืองจากลูกคาไมรอรับบริการท่ีลาชา 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยรวมฐานขอมูลลูกคาจากทุกแหลงมารวมกัน เปนฐาน ขอมูลเดียวใน
ระบบ E-CRM: Electronic Customer Relationship Management เพ่ือใชในการใหบริการลูกคาไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงคการใชบริการของลูกคา การตรวจสอบขอมูลการนําขอมูลการขายและการคืนสินคา 
ไปวิเคราะหและตัดสินใจกําหนดแผนกลยุทธตาง ๆ ไดรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมถึงทราบประวัติการซื้อสินคาของ
ลูกคาจากการสะสมแตมของลูกคา การขายสินคาท่ีออกใบกํากับภาษี การสงมอบสินคา และการบริการตาง ๆ 
รวมถึงประเภทการจายเงินของลูกคา ซึ่งมีประโยชนอยางย่ิงในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาท่ี
ใชบริการในสาขาตาง ๆ ของบริษัทฯ  ทําใหทราบกลุมลูกคาท่ีเปนลูกคาชั้นดีท่ีซื้อสินคาและบริการจํานวน
มาก (Top Spender) ท่ีบริษัทฯ ควรจะใหบริการอยางดีเปนพิเศษเพ่ือรักษากลุมลูกคาไวเปนกลุมลูกคาท่ีมี
ความภักดีตอตราสินคาของบริษัทฯ ตอไป รวมถึงการสรางขยายกลุมลูกคาชั้นดีท่ีมีการซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
กับบริษัทฯ ใหเพ่ิมมากขึ้นตอไป 

2.   แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1.1 แนวคิด E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) 
CRM: Customer Relationship Management คือ กระบวนการจัดการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

ตอมาเทคโนโลยีไดถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการทําธุรกิจตางๆ จึงมี E-CRM (Electronic Customer 
Relationship Management) หมายถึง กระบวนการจัดการสรางความสัมพันธกับลูกคาทาง internet มีการ
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ผสมผสานการใชงานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการขายสินคาหรือบริการเขาดวยกัน เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ลูกคา รักษาลูกคาไวและสรางกําไรสูงสุดจากลูกคา  

2.1.2 แนวคิดคลังขอมูล (Data Warehouse)  

คลังขอมูล (Data Warehouse) หมายถึง ฐานขอมูลขนาดใหญขององคกรหรือหนวยงานหนึ่งๆ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลระบบงานประจําวันหรือเรียกอีกอยางวา Operational database และฐานขอมูล
อื่นภายนอกองคกร หรือเรียกวา External database โดยขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในคลังขอมูลนั้น มีวัตถุประสงคใน
การนํามาใชงานและมีลักษณะของการจัดเก็บแตกตางไปจากขอมูลในฐานขอมูลระบบงานอื่น โดยขอมูลใน
คลังขอมูลจะถูกนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะการเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ใหกับระบบงาน เพ่ือการบริหารงานอื่น เชน ระบบ DSS และระบบ CRM เปนตน  

 

2.1.3 แนวคิดหวงโซอุปทาน และเทคโนโลยีสนับสนุน 
 

อินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสนับสนุนหวงโซอุปทาน 
ปจจุบันอินเตอรเน็ต ไดมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะการมุงชองทางใหมในการนําเสนอรูปแบบสินคาหรือบริการ

ผานทางออนไลน ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นกวาเทาตัวในแตละป   ซึ่งชองทางดังกลาวไดแบงออกเปน 
 1. E-Commerce (B2C) ไดถูกใชเปนส่ือกลางในการดําเนินธุรกรรมกับผูบริโภคผานทาง
อินเตอรเน็ต โดยมีกระบวนการสํานักงานสวนหลัง (Back-office) และหวงโซอุปทาน (Supply chain) 
สนับสนุนการดําเนินธุรกรรม ไดอยางมีประสิทธิผล 
 2. E-Business (B2B) การดําเนินธุรกรรมระหวางองคกรกับคูคาทางธุรกิจท่ีรวมถึง   ผูสงมอบ 
(Suppliers) หรอืลูกคาองคกรโดยมีการจดัต้ังในรปูแบบชุมชนการคา (Trading Communities) หรือตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplaces) ทําใหสามารถลดตนทุนทางธุรกรรมในการจัดซื้อ จัดหาการบริหารหวงโซ
อุปทาน เรียกวา E-Supply chain ซึ่งมีการวางแผน และพยากรณรวมกัน (Collaborative planning and 
forecasting) โดยมีเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสนับสนุนการไหลของสารสนทศที่แมนยํา และมีการแบงปน
สารสนเทศสินคา รวมท้ังการสรางความเชื่อมโยงความสัมพันธกับคูคาท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจในรูปของ E-Trade หรือ
ระหวางองคกรตลอดท้ังหวงโซอุปทาน 

ดังนั้น ผูคาปลีกท้ังหลายจึงไดขยายแนวคิดของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ผานทาง
อินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการรวมสาสนเทศการบริหารสต็อกในศูนยกระจายสินคา ซึ่งขอมูลการขายนี้จะสามารถ
นําเสนอไดหลังจากการดําเนินธุรกรรมเสร็จส้ิน โดยสารสนเทศเหลานี้ จะใชสําหรับสนับสนุนการรวมวางแผน
ในการระบุปริมาณอุปสงคของลูกคาในหวงโซอุปทาน (Supply chain)  
 

2.1.4 แนวคิดการบริหารในยุคของการเปล่ียนแปลง John Naisbitt 
 สังคมจะเขาสูยุค Knowledge Society, Learning Society เทคโนโลยีจะมีบทบาทตอชีวิตประจําวัน
มากขึ้น เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน เศรษฐกิจเขาสูยุค Digital Economy มี
การวางแผนเชิงกลยุทธองคกรจะมองระยะยาว การจัดโครงสรางองคกรจะเปนแนวราบและเปนเครือขาย 
(Flat Organization and Networking), การกระจายอํานาจสูผูปฎิบัติจะมากขึ้น ตัดสินใจเร็วขึ้น 
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(Empowerment), องคกรชวยเหลือตัวเองมากขึ้น รัฐจะชวยนอยลง (Self-sustainable) และประชาคมจะมี
สวนรวมมากขึ้น (Participation) 

2.2 กลยุทธการสรางประสิทธิผลทางเวลา 
 การแขงขันบนฐานเวลา (Time based competition) ไดสงผลใหธุรกิจตองสรางความไดเปรียบเหนือคู
แขงขันดวยปจจัยของเวลา เพ่ือมุงตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ลดความสูญเปลาท่ี
เกิดขึ้นเพ่ือใหเกิดการไหลอยางตอเนื่องตลอดท้ังกระบวนการ ซึ่งนํามาสูความสามารถในการแขงขันดานเวลา 
 
3.  วิธีการศึกษา 
 เพ่ือวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหาความลาชาในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบ  การขายและ
การบริการใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผูศึกษาไดศึกษาปญหาเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาดังนี้ 

3.1.1. การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลขั้นตอนการทํางานท่ี
เกี่ยวของกับการขาย, ระบบงานและระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีใชในระบบงานขายหนาราน, สัมภาษณ
ผูบริหารฝายปฎิบัติการ เกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอการขายสินคาและบริการ    

3.1.2. การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ โดยศึกษาขอมูลการวิเคราะห SWOT Analysis ของบริษัทฯ, 
การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลตางๆ, คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ, ส่ือส่ิงพิมพท่ีแจกรายการสงเสริมการขาย 
รวมถึงคาใชจายในการแจกส่ือส่ิงพิมพรายการสงเสริมการขายใหลูกคาตามสถานที่ตางๆ บริเวณใกลสาขาแต
ละแหงระหวางป 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 

 

4. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา 
        1) ขั้นตอนการทําใหการทํางานและการจัดเก็บขอมูลของแตละหนวยงาน ไมไดรวมกันโดยแตละ
หนวยงานเก็บตามวัตถุประสงคท่ีจะใชงานตามที่ลูกคาติดตองานดวย ทําใหขอมูลลูกคา 1 รายมีการจัดเก็บ
มากกวา 1 ท่ี ทําใหส้ินเปลืองเวลาในการทํางาน และคาใชจายในการบริหารจัดการขอมูล และไมสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2)  ฝายการตลาด, ฝายจัดซื้อ, ฝายปฎิบัติการ (หนาราน) และฝายบริการลูกคานําขอมูลลูกคาจาก
แหลงภายในบริษัทฯ ไปใชไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ และตองเสียคาใชจายในการซื้อขอมูลผูบริโภคจากแห
ลางภายนอกมาวิเคราะหปละหลายบาท 

        3)  ส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดทําแผนพับ โบวชัวร โฆษณาประชาสัมพันธรายการสงเสริมการขาย
สินคาและบริการตาง ๆ สําหรับผูบริโภคท่ัวไป ซึ่งบางสวนไมตรงกลุมลูกคาเปาหมาย ทําใหแผนพับ โบวชัวร 
สวนหนึ่งกลายเปนเศษกระดาษท่ีไมมีประโยชน 

5. แนวทางการแกปญหา 

 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลลูกคาระบบใหเปนขอมูลสวนกลางของบริษัทในระบบ E -
CRM: Electronic Customer Relationship Management เพ่ือนําขอมูลลูกคาจากแหลงตาง ๆ มารวมกันไวท่ี
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เดียวกัน เพ่ือเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผล รวมถึงประหยัดคาใชจายในการบริหาร
จัดขอมูลจากหลายแหลงขอมูลในระยะยาว โดยแผนการพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลลูกคา มีคาใชจาย 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสงขอมูลดังกลาว และซื้ออุปกรณระบบการจัดการฐานขอมูล (Server) เพ่ือจัดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับลูกคาจํานวนมากท่ีมีอยูในทุกระบบใหอยูในท่ีเดียวกัน รวมถึงจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ใน
อนาคต โดยใชงบประมาณในการจัดการประมาณ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  บาท 

แนวทางที่ 2 เพ่ิมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถในการทํางานใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันในการเพิ่มขอมูลเขาในระบบงานที่เกี่ยวของ (Input Data) เพ่ือสงขอมูลมาท่ีระบบฐานขอมูล 
E-CRM: Electronic Customer Relationship Management วิธีการนําขอมูลท่ีมีอยู (Output Data) มาใช
วิเคราะหใชงานในดานการส่ังซื้อสินคาใหตรงกับกระแสความตองการของลูกคาในปจจุบันและอนาคตอันใกล 
เน่ืองจากสินคาเครื่องใชไฟฟา เปนสินคาฟุมเฟอยและตกรุนเร็ว, วิธีการนําขอมูลเพ่ือจัดทําการวางแผน
การตลาดการจัดทําโปรโมชั่น เฉพาะหนารานแตละแหง ใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคานั้น ๆ ให
ท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการใหบริการลูกคาในดานตาง ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการลูกคาอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และบริการดวยใจท่ีรักในงานบริการ (Service Mind) เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ และมี
ความภักดีในตราสินคา (Brand) เพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงาน และพัฒนางานใหมีประโยชนสูงสุด 
โดยใชงบประมาณในการอบรมพัฒนาพนักงานแตละฝายท่ีเกี่ยวของท้ังหนารานท่ีใหบริการลูกคา, ฝายจัดซื้อ, 
ฝายการตลาด, ฝายการเงินและบัญชี และฝายบริการลูกคาและ Call Center  โดยใชงบประมาณในการอบรม
ประมาณ 50,000 บาท  

         จากแนวทางเลือกท่ีไดนําเสนอ 2 แนวทางเลือก ควรดําเนินการท้ัง 2 แนวทาง เน่ืองจากมีสวน
สัมพันธกัน และสามารถดําเนินการไปพรอมกันได ดังนี้ 

แนวทางเลือกท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลลูกคาระบบใหเปนขอมูลสวนกลางของบริษัทในระบบ 
E-CRM: Electronic Customer Relationship Management เพ่ือนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมา
รวมกัน เพ่ือเรียกใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผล รวมถึงประหยัดคาใชจายในการบริหาร
จัดขอมูลจากหลายแหลงขอมลู  

แนวทางเลือกท่ี 2 เพ่ิมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการทํางาน ใหมีทักษะ
ความพรอมในการทํางาน และมุงพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ มีใจพรอมบริการทั้งลูกคาในบริษัท และ
ภายนอกบริษัท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนางานของบริษัท ใหเจริญกาวหนา และการบริการเปนท่ีประทับใจของ
ลูกคา และเกิดความภักดีในตราสินคา มีการกลับมาซื้อซ้ํา และบอกตอไปยังผูบริโภครายอื่น  ๆ ท่ีเปนลูกคามุงหวังใน
อนาคต 

 
5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาปญหาและหาสาเหตุของปญหาความลาชาในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบ  การขายและ
การบริการที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา ดังนี้  

 ขั้นตอนในการทํางานเกี่ยวกับการออกใบกํากับภาษีเต็มรูป และการบริการจัดสงสินคาใหลูกคา 
คอนขางชาทําใหลูกคารอนาน  เนื่องจากตองพิมพขอมูลรายละเอียดชื่อ – ท่ีอยูและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของ
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ลูกคาเขาในระบบขอมูลการบริการลูกคา (CIS: Customer Information System) เพ่ือเปนฐานขอมูล และเปน
ประวัติการซ้ือสินคาของลูกคา เพ่ือลูกคาซื้อสินคารายการถัดไป ไมตองกรอกขอมูลดังกลาวอีก เพียงแตแจง
เบอรโทรศัพท หรือชื่อ ใหตรงกับท่ีใหไวในครั้งแรก หากแจงไมตรงกับขอมูลท่ีใหไวในครั้งแรก หรือไมตรงกับ
ท่ีพนักงานพิมพเขาในระบบ ทําใหหาขอมูลไมพบ ตองพิมพขอมูลใหมท้ังหมด 

 ปญหาในเรื่องกระบวนการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการทํางานดานการจัดสงเสริมการขายและ
งานขายหนารานยังมีความผิดพลาด และการทํางานท่ีซ้ําซอนกัน ทําใหตองพนักงานตองเสียเวลาในการ
แกปญหา และตองเกิดกระบวนการทํางานท่ีมากเกินความจําเปน    

   ปญหาดานบุคลากร พนกังานยังขาดความรูความเขาใจในการใหขอมูลรายละเอียดสินคาและบริการ 
รวมถึงรายการสงเสริมการขาย ทําใหการบริการลูกคาไมดีเทาท่ีควร พนักงานแคชเชียรและพนักงานบริการลูกคา 
ควรตองมีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เพ่ือจะไดบริการและใหขอมูลลูกคาไดอยางถูกตอง  

 ขอจํากัดของการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ระยะเวลาในการศึกษามีคอนขางจํากัด การแกปญหาตางๆ 
ของบริษัทท่ีนําเสนอตองการทํางานรวมกันหลายฝายเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จโดยรวมของบริษัทฯ ในปจจุบันยัง
อยูในขั้นตอนท่ีผูพัฒนาระบบ ทําการวิเคราะหความสัมพันธของแตละระบบงานซึ่งมีการสงขอมูลมาจากหลาย
ฐานขอมูล เพ่ือนําขอมูลมาท่ีระบบงาน ฐานขอมูล E-CRM: Electronic Customer Relationship 
Management เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และใชประโยชนไดตรงตามความตองการของผูใชระบบในทุกสวน
งานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงวิธีการตรวจสอบขอมูลและการนําขอมูลท่ีสงไมผานหรือเกิดการผิดพลาดระหวางการ
สงขอมูลระหวางวัน ใหระบบดึงขอมูลมาใหมใหครบ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองตามจริงซึ่งตองดําเนินการตอไป 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งอาจจะไมสามารถ
แกปญหาไดอยางสมบูรณ และยังอาจจะมีขอผิดพลาดอยู ผูศึกษาขอนําเสนอแนวทางในการแกปญหาของ
องคกรในอนาคตดังนี้ 

1. นําขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาจากฐานขอมูลในระบบฐานขอมูล E-CRM: Electronic Customer 
Relationship Management มาจัดทําการสงเสริมเฉพาะกลุมลูกคา   โดยคัดเลือกจากกลุมท่ีมีประวัติการซื้อ
สินคาราคาแพง และซื้อสิคามูลคาสูง เปนลูกคาพิเศษโดยคัดเลือกเจาะกลุมลูกคาย่ีสิบเปอรเซ็นต แตมีกําลัง
ซื้อครอบคลุมยอดขายของบริษัท ตามหลักการพาเรโต  มาชวยในการวิเคราะหจัดทํารายการสงเสริมการขาย 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายใหบริษัท  และเจาะตลาดตรงกลุมเปาหมาย  แทนการแจกใบปลิวจํานวนมากับผูบริโภค
ท่ัวไปอยางเชนในปจจุบัน 

 2. การพัฒนา Website เพ่ือเจาะกลุมลูกคาท่ีซื้อสินคาผานทาง Internet เพ่ิมชองทางการจําหนาย
สินคาอีกทางหนึ่ง  เปนการขยายฐานลูกคาโดยไมตองเสียคาใชจายในสวนของพนักงานหนาราน  และตองมี
สินคาคงคลังจํานวนมากเชนเดียวกับท่ีหนาราน  โดยตองพัฒนาดานการรับชําระเงินผานทางบัตรเครดิต
ออนไลนเพ่ิมเติมจากปจจุบันท่ีใหลูกคาชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีของบริษัท  เพ่ือใหแขงขันกับคูแขง
ไดเพ่ิมขึ้น แตตองศึกษาขอจํากัดตาง ๆ ของธนาคารผูใหบริการอยางละเอียด เนื่องจากมีขอจํากัดหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการคุมครองผูบริโภค 
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