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บทคดัย่อ 

 
 

จากการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั เถินพฒันกิจมีลูกคา้ค่อนขา้งมากจึงท าให้เกิดปัญหาในการ
ดูแลลูกค้าอย่างทัว่ถึง กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ แม้ว่าทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เถินพฒันกิจ จะ
พยายามมอบสิทธิพิเศษ เช่น ของขวญั ในโอกาสพิเศษต่างๆ ใหก้บัทั้งลูกคา้ทั้งปลีกและลูกคา้ส่ง แต่ก็
ยงัไม่สามารถรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ได ้และเป็นการยากล าบากในการเขา้ถึงและเขา้ใจถึง
ความตอ้งการท่ีแตกต่างของลูกคา้แต่ละประเภทในแต่ละพื้นท่ี ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นวา่การท่ีห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เถินพฒันกิจ ไม่สามารถรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกคา้อาจเป็นสาเหตุของปัญหาใน
อนาคต เช่น ยอดขายลดลง หรือส่วนแบ่งตลาดท่ีน้อยลง ดังนั้ นการค้นคว้าแบบอิสระน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจต่อกิจกรรมการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เถินพฒันกิจ จงัหวดัล าปางโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล มีสถานภาพสมรส 
อายุ 41-50 ปี การศึกษา ต ่ากวา่ ม.6 โดยมีลกัษณะร้านคา้เป็นประเภทร้านขายปลีก และเป็นลูกคา้มา
ระยะเวลา 3-4 ปี มีความถ่ีในการสั่งซ้ือมากกวา่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ปริมาณในการสั่งซ้ือต่อเดือน ต ่ากวา่ 
500 ถุง  

ความคิดเห็นของลูกคา้ธุรกิจท่ีมีต่อกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เถิน
พฒันกิจ จงัหวดัล าปางนั้นโดยรวมเห็นดว้ยทุกกระบวนการของระบบ CRM ทั้ง 4 ขั้นตอน ซ่ึงทั้งน้ี
สามารถจ าแนกปัจจยัท่ีเห็นดว้ยอนัดบัแรกในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี  
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การระบุตวัลูกคา้ (Identify) ไดแ้ก่ การยินดีจะให้บริษทัเก็บขอ้มูล ประวติัส่วนตวั เช่น 
ช่ือ วนัเกิด สถานภาพ เพื่อน าไปพฒันากิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ การจดักลุ่มลูกคา้ (Differentiate) ไดแ้ก่ 
ลูกคา้ท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือ มาก ควรได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกคา้ท่านอ่ืน การติดต่อส่ือสารกบั
ลูกคา้ (Interact) ไดแ้ก่ การให้บริษทั ติดต่อ แจง้ขอ้มูลข่าวสาร ให้กบัท่านผา่นทาง โทรศพัท ์และการ
เสนอการบริการตามความเหมาะสมแก่ลูกค้า (Customize) ได้แก่ ควรได้รับบริการการส่งสินค้าท่ี
รวดเร็วกวา่ลูกคา้ทัว่ไป  

จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบแนวทางและวิธีการ การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ของ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัเถินพฒันกิจ เพื่อ รักษา และเพิ่มจ านวนลูกคา้ เพื่อให้เกิดความจงรัก ภกัดีต่อตรายี่ห้อ  
และสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา กิจกรรมการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกคา้ 
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ABSTRACT 
 

 

Regarding to Thoen Pattanakit Limited Partnerships had got a lot of customers cause 
the problem for taking care of the customers thoroughly. Especially problem, although Thoen 
Pattanakit Limited Partnerships had tried to give the presents occasions to both retail and wholesale 
customers, but Thoen Pattanakit Limited Partnerships did not get any feedback from their 
satisfactions. It was also difficult to access and for understanding to differential customers' wants in 
each groups and areas. Then researcher realized that Thoen Pattanakit Limited Partnerships unable 
to awareness of customers' satisfactions, it may be cause of further problem such as decreasing of 
sale volume, or market sharing. Therefore, the purpose of this independent study was to study the 
opinion of business customers towards customer relationship management activities of Thoen 
Pattanakit Limited Partnership, Lampang District. The questionnaire was used to collected data, and 
descriptive statistics as frequency, percentage and mean were used to analyze the data. 

Most of the respondents were business owners and informant, who were single, age 
between 41 – 50 years, educated under upper secondary level. The characteristic of the shop was 
retail shop. The respondents had become the costumers for more than 3 – 4 years. The frequency for 
ordering the products was more than 3 times per week. The amount of the order was lower than 500 
bags. 
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The opinions of business costumers toward customer relationship activities of Thoen 
Pattanakit Limited Partnership, Lampang District, was agree with the process of the 4 steps of 
CRM. The first agree factor of each steps were distinguished as followed:  

The identity such as allowing the company to keep profile record such as name, birth date, 
and status in order to improve customer relationship service. The differentiae such as allowing more 
privileges to the customers who purchased the large amount of the products. The interact such as 
contacting and providing information through phone. The customize such as receiving faster 
delivery than general costumers. 

From this study, it provides ways and methods of how to manage customer relationship 
management of Thoen Pattanakit Limited Partnership, Lampang District in order to promote brand 
loyalty, and to improve and develop the customer relationship management so that the customers 
would receive highest satisfaction. 

 


