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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ส่วนผสมอาหารหรือ Food Ingredient เป็นค าท่ี มีความหมายถึงวตัถุดิบท่ีผ่านการ
สังเคราะห์ทั้งท่ีเป็นส่วนผสมหลกัของอาหาร สารผสม เคร่ืองปรุง และสารสังเคราะห์ต่างๆทั้งทางเคมี
และชีวภาพทั้งท่ี  เพื่อช่วยปรับปรุงดา้นกล่ิน รส เน้ือสัมผสัสีสันสวยงามเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค
รวมไปถึงการช่วยยืดอายุของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตอาหารในยคุปัจจุบนั  โดย
ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีถูกพฒันาใหมี้ความปลอดภยัสูง  

อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี  ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ประชากรใน
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมสูงถึง 30,492 บาท/คน/ปี (995.6 ดอลล่าร์
สหรัฐ/คน/ปี)  ซ่ึงสูงกว่ามาเลเซีย  อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (บลจ.บัวหลวง, 2555 : ออนไลน์)  
ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหารอนัดบัตน้ๆของโลกหลายรายการ  มียอดส่งออกในปี2554  ถึง 9.63 
แสนลา้นบาท (ฐานออนไลน์, 2555 : ออนไลน์)  ในปี 2553  ไทยมียอดส่งออกอาหารราว 8 แสนลา้น
บาท เป็นการส่งออกอาหารส าเร็จรูปท่ีไดมู้ลค่าเพิ่มราว 3 แสนกว่าลา้นบาท  ท่ีเหลือเป็นการส่งออก
วตัถุดิบ  ส าหรับกลุ่มอาหารส าเร็จรูปท่ีมีมูลค่าเพิ่มเด่นๆก็ไม่ไดมี้มูลค่าเพิ่มสูงมากนกั  เม่ือเทียบกบั
ประเทศยกัษ์ใหญ่ท่ีส่งออกสินคา้อย่างสร้างสรรค์  มีความหลากหลายมากกว่า  จึงเห็นได้ว่ายงัมี
ช่องวา่งตรงน้ีอีกมากท่ีผูป้ระกอบการไทยและลูกคา้ธุรกิจ (B2B) จะสามารถน าผลิตผลทางการเกษตร
มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ดงันั้นการเลือกใช้ส่วนผสมอาหารท่ี
เหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นในการพฒันาและเพิ่มมูลค่าแก่อาหาร  ในส่วนของเคร่ืองปรุงรสเป็น
ตลาดท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีมูลค่าตลาดรวมเกือบ 2 หม่ืนลา้นบาทต่อปี  และส่วนผสมอาหาร
กลุ่ม Food additive  จ าพวกใหก้ล่ิน สี รส การปรับสภาพ การยดือาย ุ รวมทั้งอาหารเสริมต่างๆมีมูลค่า
ตลาดกวา่ 2 หม่ืนลา้นบาทเช่นกนั รวมแลว้ตลาดส่วนผสมอาหารมีมูลค่าตลาดรวมไม่น่าจะต ่ากว่า 4 
หม่ืนลา้นบาท  อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมจากภาครัฐ  เช่น  กระทรวงพาณิชย ์ สถาบนัอาหาร และสภา
อุตสาหกรรม จบัมือกนัดนัอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารไทยในงาน FIT 2011 (Food industry 2011, 
ออนไลน)์ 

ธุรกิจจ าหน่ายวตัถุดิบส่วนผสมอาหารใน อ าเภอเมืองล าปาง  มีผูป้ระกอบการรายใหญ่
อยู ่2 ราย ไดแ้ก่ ร้านรุ่งกิจ และร้านนครกิโล  ซ่ึงต่างมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง (จากการส ารวจ และ
สอบถามผูใ้ชบ้ริการธุรกิจจ าหน่ายวตัถุดิบส่วนผสมอาหารใน อ าเภอเมืองล าปางหลายราย ท่ีเป็นกลุ่ม 
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B2B)  โดยทั้ งสองแห่งจะแข่งกันด้านราคาเป็นหลักโดยตัดราคากันเองเพื่อแย่งลูกค้า  เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคกลุ่ม B2B  ส่วนใหญ่ในล าปางมีความอ่อนไหวในเร่ืองราคาสินคา้มาก  ทั้งน้ีนอกจากลูกคา้
กลุ่ม B2B ในตวัจงัหวดัแล้ว ยงัมีลูกคา้กลุ่ม B2B จากจงัหวดัใกลเ้คียงมาซ้ือสินคา้ดว้ย เช่น จงัหวดั
พะเยา และแพร่  สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในธุรกิจดงักล่าวมีความหลากหลายสูงมาก และความหลากหลาย
ของสินคา้ก็ถือเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจน้ี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม B2B ให้ได้
ครบถว้น นอกจากน้ีสินคา้ของธุรกิจยงัเป็นสินคา้เฉพาะซ่ึงจะสอดคล้องกบัความตอ้งการในแต่ละ
ธุรกิจของลูกคา้ และเน่ืองจากสินคา้มีขอ้จ ากดัดา้นอายุการจดัเก็บ (Shelf life) มีความเฉพาะเจาะจง 
และมีความหลากหลายมาก จึงท าให้มีผูแ้ทนจ าหน่ายน้อยราย ผูแ้ทนจ าหน่ายแต่ละรายจะขายสินคา้
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผลิตภณัฑ์หน่ึงๆเท่านั้น  อีกทั้งการซ้ือสินคา้จากผูแ้ทนจ าหน่ายตอ้งสั่งคร้ังละ
จ านวนมาก  จึงท าให้ลูกคา้ B2B ท่ีเป็นร้านคา้หรือโรงงานขนาดเล็กพบอุปสรรคในการสั่งสินคา้จาก
ผูแ้ทน จากการสังเกตและสอบถามจากธุรกิจจ าหน่ายวตัถุดิบส่วนผสมอาหารในอ าเภอเมืองล าปางท่ีมี
อยู่เดิม พบว่าสินค้าในธุรกิจดังกล่าวมีการหมุนเวียนค่อนข้างเร็ว เน่ืองจากสินคา้มีอายุการจดัเก็บ 
(Shelf life) และสินคา้เป็นปัจจยัพื้นฐานในการผลิตอาหารซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี การหมุนเวียนของ
สินคา้จะมีสินคา้รอขายเฉล่ียอยูท่ี่ 15 วนั 

จากการสอบถามผูป้ระกอบการธุรกิจทั้งสองแห่งและลูกคา้ B2B ท่ีมาซ้ือสินคา้ของร้าน
ทั้งสอง พบว่า พฤติกรรมการเลือกร้านคา้และการซ้ือของลูกคา้ B2B ในปัจจุบนัจะซ้ือโดยพิจารณา
เพียงราคา หากร้านใดราคาถูกก็จะไปซ้ือท่ีร้านนั้น ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งแข่งกนัดว้ยราคา ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรของธุรกิจ (Margin) อีกทั้งร้านทั้งสองแห่งยงัไม่มีการจดัการในดา้นการ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ส่ือให้เห็นวา่ยงัไม่มีปัจจยัใดๆท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อร้าน
ใดร้านหน่ึง และจากหลกัการ CRM ท่ีอธิบายว่า ลูกคา้ท่ีพึงพอใจในส่ิงท่ีไดรั้บจะมีความไวต่อราคา
นอ้ย และมีความจงรักภกัดีต่อธุรกิจ (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2546)  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาจึง
สนใจท่ีจะศึกษาการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่ม 
B2B ไดน้อกจากเร่ืองของราคา และสามารถท าให้ผูป้ระกอบการสามารถสร้างคุณค่า (value) แก่ธุรกิจ
ได ้ ในแง่ของการลดโอกาสการเปล่ียนผูจ้  าหน่าย (Supplier) และความสัมพนัธ์ท่ีท าใหก้ารซ้ือขายเป็น
แบบประจ า (Routine) อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการจดัการงานลูกคา้สัมพนัธ์ของลูกคา้
ธุรกิจจ าหน่ายวตัถุดิบส่วนผสมอาหาร  โดยมุ่งหวงัให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนต่อไป 
ซ่ึงการจดัการลูกค้าสัมพันธ์ท าจากฝ่ังธุรกิจ แต่จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้า จึงต้องมี
การศึกษาลูกค้าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ของธุรกิจจ าหน่าย
ส่วนผสมอาหาร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาใน 3 กระบวนการ คือ การหาลูกคา้ใหม่เขา้องค์กร 
(Customer Acquisition) การรักษาลูกค้า (Customer Retention) และการปรับปรุงพัฒนา (Customer 
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Development) โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของการหาลูกคา้ใหม่เขา้องค์กรเป็นส าคญั
เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ ควรใหค้วามใส่ใจในขั้นตอนแรกสุดเป็นอนัดบัแรก 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ธุรกิจในอ าเภอเมืองล าปางต่อการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์

ของธุรกิจจ าหน่ายส่วนผสมอาหาร  
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1  ท าให้ทราบความคิดเห็นของลูกคา้ธุรกิจในอ าเภอเมืองล าปางท่ีมีต่อการจดัการ

ลูกคา้สัมพนัธ์ของธุรกิจจ าหน่ายส่วนผสมอาหาร  เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจนสามารถเกิด
ความจงรักภกัดีต่อธุรกิจได ้

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีศึกษามาไดไ้ปใชใ้นกิจการโดยน าไปใชเ้ป็นแนวทางและวธีิการ
สร้างการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ของธุรกิจจ าหน่ายส่วนผสมอาหาร  เพื่อความสามารถ 
ท่ีจะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับกิจการได้ในระยะยาวในสภาวะการแข่งขนัสูงในปัจจุบันและสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งและมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีดีและย ัง่ยนื 

1.3.2 สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการสร้างการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์
ของธุรกิจประเภทสีผสมอาหาร เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับกิจการได้ในระยะยาวและ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมคิดเห็น  หมายถึง การแสดงออกถึงความคิดของสถานประกอบการของลูกค้า 
ร้านค้าท่ีเคยเข้าใช้บริการจากธุรกิจจ าหน่ายส่วนผสมอาหารในอ าเภอเมืองล าปางต่อตน้แบบการ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ว่ามีความเขา้ใจเป็นอย่างไร เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย  ชอบ หรือไม่ชอบต่อ
ระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์  

ลูกค้ำธุรกิจ หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินค้าและบริการของธุรกิจจ าหน่ายส่วนผสมอาหารใน
อ าเภอเมืองล าปาง  เพื่อน าไปผลิตต่อด้วยการเพิ่มคุณค่า ให้เป็นสินคา้และบริการอีกอย่างหน่ึง ซ่ึง
ไม่ใช่น าไปอุปโภค หรือ บริโภคเอง  

กำรจัดกำรลูกค้ำสัมพนัธ์  หมายถึง  การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  โดยการสร้างความ
เขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้  วิเคราะห์ความตอ้งการ  ความชอบ  และพฤติกรรมของลูกคา้  เพื่อ
ท าการตอบสนองด้านผลิตภณัฑ์  และการบริการผ่านช่องทางด้านต่างๆ  เพื่อสร้างส่วนแบ่งทาง
การตลาดใหเ้พิ่มมากข้ึน  ซ่ึงการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ประกอบดว้ย  3 กระบวนการ คือ การหาลูกคา้
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ใหม่เข้าองค์กร (Customer Acquisition) การรักษาลูกค้า (Customer Retention) และการปรับปรุง
พฒันาลูกคา้ (Customer Development) (เอก บุญเจือ, 2556: Overview of CRM) 

ธุรกิจจ ำหน่ำยส่วนผสมอำหำร  หมายถึง  ร้านท่ีมีการจ าหน่าย วตัถุดิบท่ีผ่านการ
สังเคราะห์ทั้งท่ีเป็นส่วนผสมหลกัของอาหาร  สารผสม  เคร่ืองปรุง และสารสังเคราะห์ต่างๆทั้งทาง
เคมีและชีวภาพทั้ งท่ี  เพื่อช่วยปรับปรุงด้านกล่ิน รส เน้ือสัมผสัสีสันสวยงามเป็นท่ีต้องการของ
ผูบ้ริโภครวมไปถึงการช่วยยืดอายุของผลิตภณัฑ์  ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้ในการผลิตอาหารในยุค
ปัจจุบนั  โดยผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีถูกพฒันาให้มีความปลอดภยัสูง  และเป็นธุรกิจท่ีมีสถานท่ีจ าหน่ายอยู่
ในอ าเภอเมืองล าปาง 
 


