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ค าน า 
 

คู่มือ “การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  และการท่องเท่ียว  ของจังหวัดเลย  จังหวัดอุตรติดถ์   
และจังหวัดน่าน”  จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  
ธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดเลย  จังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดน่าน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น าการจัดการโซ่อุปทานไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้  และเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้รับรู้และน าไปก าหนดแผนงาน        
การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตร  ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  ธุรกิจการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเลย  จังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดน่าน  

คู่มือ “การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  และการท่องเท่ียว  ของจังหวัดเลย  จังหวัดอุตรติดถ์  
และจังหวัดน่าน” ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามประเมินผู้ประกอบการท่ีเข้ารับการอบร ม         
โดยเน้ือหาประกอบด้วย การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการซัพพลายเออร์ การวิเคราะห์คู่ค้า การวิเคราะห์
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ การจัดท าแผนการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

คู่มือ “การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
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ให้กับผู้ประกอบการได้น าไปประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้จัดท าคู่มือเล่มน้ี 
คณะผู้วิจัยหวังว่าคู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจไม่มากก็น้อย 
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บทที่ 1  บทน า 

 
 คู่มือ “การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  และการ
ท่องเที่ยว  ของจังหวัดเลย  จังหวัดอุตรติดถ์  และจังหวัดน่าน” เล่มนี้เป็นส่วน
หนึ่ งของโครงการวิจัยการจัดการความรู้ โซ่ อุปทานการค้าเ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการการเกษตร สินค้าอุปโภค
บริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน เป็น
คู่มือที่ใช้ประเมินโดยภาพรวมใช้เกณฑ์การประเมินแบบเดียวกัน น าไป
ประเมินกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  
และการท่องเที่ยว ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน 
ประกอบด้วย ที่มาและความส าคัญของคู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ เป้าหมาย
ของคู่มือและกระบวนการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 ที่มาและความส าคัญของคู่มือ 
 ในการท าวิจัยเรื่องการจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สินค้าอุปโภคบริโภค ของ
จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน มีความรู้และสามารถน าการจัดการโซ่อุปทานไป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้รับรู้และน าไปก าหนดแผนงาน
การพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน ในธุรกิจเกษตร ธุรกิจสินค้าอุปโภค
บริโภค ธุรกิจการท่องเที่ยวใน จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน   
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มผู้ประกอบ 
การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน  
 2. เป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลของนักวิจัย 
1.3 เป้าหมายของคู่มือ 
 เป็นคู่มือที่ใช้ประเมินโดยภาพรวม น าไปประเมินกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม 
คือ ผู้ประกอบการเกษตร  สินค้า อุปโภคบริโภค  และการท่องเที่ยว           
ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน  จังหวัดละ       
100 ราย จ านวน 300 เล่ม 
1.4 กระบวนการสร้างคู่มือในการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการสร้างคู่มือ โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
การอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการความรู้โซ่อุปทานการค้าเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการการเกษตร สินค้า
อุปโภคบริโภค  และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัด
น่าน โดยมีผู้เข้าอบรม 300 คน น าข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัดกิจการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการระดม
ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท าร่าง
คู่มือ เมื่อได้ร่างคู่มือแล้วน ากลับไปให้นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบ
ดูอีกครั้งก่อนที่จะเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์  เมื่อได้คู่มือฉบับสมบูรณ์แล้ว น าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร สินค้าอุปโภค
บริโภค และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน 
และน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข  
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โดยนักวิจัยและผู้มีส่วนได้เสีย จนได้คู่มือวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปมอบ
ให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด จ านวน 300 คน 
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บทที่ 2  การจัดการโซ่อุปทาน 

   การจัดการโซ่อุปทาน ประกอบด้วย ความหมายของโซ่อุปทาน
ความส าคัญของโซ่อุปทาน องค์ประกอบและกระบวนการในการบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน และแบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการโซ่อุปทาน ดังนี้ 

2.1 ความหมายและความส าคัญของโซ่อุปทาน 
ซัพพลานเชน (Supply Chain) ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง กลยุทธใน     

การประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
ภายในห่วงโซ่อุปทาน มีเป้าประสงค์ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในระยะยาว ตั้งแต่ต้นน้ าหรือแหล่งวัตถุดิบจนกระทั้งถึงปลายน้ า
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

2.2 องค์ประกอบและกระบวนการในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

 

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบและกระบวนการในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

supply chain 
management 

process 

Relationship 
Management  

: GRM 

Chain 
Collaborate 
Management  

: CCM 

Reliability 
Value 

Management  
: RAM 

Business 
Synergy  : 

RS 
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ภาพที่ 2.2 กิจกรรมโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภคจังหวัดเลยโดยอ้างอิง
แบบจ าลอง SCOR 

2.3 กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

 

                   ภาพที่ 2.3 กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

supply chain activity

Customer Relationship 
Management : CRM

Customer Service Management

Demand Management

Customer Order Fulfillment

Manufacturing Flow 
Management

Supplier Relationship 
Management: SRM

Product Development

Returns
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2.4  แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการโซ่อุปทาน 
 

ค าถาม  ค าตอบ 
1 .ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น อ ยู่ ใ น       
โซ่อุปทานระดับใด 

1............................................ 
.............................................. 

2.อ ธิ บ า ย ก า ร จั ด ก า ร         
โซ่อุปทานในกระบวนการ
วางแผน การด าเนินการ และ
การควบคุมความสัมพันธ์
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ
ธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3.อธิบายความส าคัญของการ
จัดการโซ่อุปทานท่ีมีต่อธุรกิจ 
อย่างไร 

3.......................................... 
............................................ 
............................................ 

4.จ ง ว า ด ภ า พ แ ส ด ง ห่ ว ง      
โซ่อุปทานในธุรกิจของท่าน 
พร้อมอธิบายรายละเอียด 

4......................................... 
........................................... 
........................................... 

ตารางท่ี 2.1 แบบทดสอบความรู้ เรื่องการจัดการโซ่อุปทาน 
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บทท่ี  3  การจดัการซพัพลายเออร ์

 การจั ดการซัพพลาย เออร์  ประกอบด้ วย  ความหมายของ            
ซัพพลายเออร์ ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้า และ
วิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้า ดังนี้ 

3.1 ความหมายของซัพพลายเออร์ 

 ซัพพลายเออร์  หมายถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาหรือบริการให้กับ
ธุรกิจ อ่ืน การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ ให้ ราคาดี  (ถูกกว่าของรายอ่ืน) 
เปรียบเสมือนหัวใจของความส าเร็จของธุรกิจ   

3.2 การจัดการสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship 
Management : SRM) 

 
ภาพที่ 3.1 การจัดการซัพพลายเออร์ 

SRM

การสร้างความ
ไว้วางใจ 

(Trust) 

ให้คุณค่าต่อกัน  

(Value to 
both) 

คบกันระยะยาว 
(A Long-Term 

Hori)

เป็นนักเจรจา
(Negotiator) 
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3.3 ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้า 
 

 
ภาพที่ 3.2 ประโยชน์ของการมีฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้า 

3.4 วิธีการจัดท าบัญชีรายช่ือลูกค้า 

 

ภาพที่ 3.3 วิธีการจัดท าบัญชีรายชื่อลูกค้า 
 

ประโยชน์ของ
การมีฐานข้อมูล

และบัญชี
รายช่ือลูกค้า  

ประโยน์ของการ
ท าบัญชีรายช่ือ

ลูกค้า  

ประโยชน์ของ
การมีฐานลูกค้า  

วิธ
ีกา

รจั
ดท

 าบ
ัญ

ชีร
าย

ชื่อ
ลูก

ค้า
 

แนะน าเชิญชวนให้ลูกค้ากรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ของลูกค้าเพื่อที่เราจะได้แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะน าโปรโมชั่นใหม่ๆ รวมไปถึงการลดราคาสินค้าได้  

กรอกข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า โดยการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า
โดยตรง 

การเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยให้กรอกชื่อและที่อยู่ จากงานแสดงสินค้า
หรืองานนิทรรศการต่างๆ 

การให้ลูกค้ากรอกข้อมูลโดยใช้วิธีบริการหลังการขาย ยกตัวอย่างสินค้าบาง
ประเภทจะมีบัตรรับประกันสินค้า เม่ือลูกค้ากรอกข้อมูลก็จะได้บัตรรับประกันสินค้า  
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3.5  แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ซัพพลายเออร์ 
 

ค าถาม 

 

ค าตอบ 
1 .ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น อ ยู่ ใ น       
โซ่อุปทานระดับใดของซัพ
พลายเออร์ 

1............................................ 
.............................................. 

2.อธิบายการจัดการซัพพลาย
เออร์ในกระบวนการวางแผน 
การด า เ นินการ  และการ
ค ว บ คุ ม  ค ว า ม สั ม พั น ธ์
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ
ธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

จัดท าข้อมูลพื้นฐานของซัพพลายเออร์ 
  รายชื่อซัพพลายเออร์   

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจการ ประเภทของ
สินค้า 

สถานที่ต้ัง เบอร์โทร 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของซัพพลายเออร์ 

ค าถาม 

 

ค าตอบ 
1.ช่ือกิจการ 1............................................ 

.............................................. 

2.สถานท่ีต้ัง 2........................................... 
............................................. 
............................................. 

3.ช่ือ-สกุล 3……………………………………. 
……………………………………… 

4.เบอร์โทร 4……………………………………. 
……………………………………... 

5. E-mail 5…………………………………… 
……………………………………… 

6.ประเภทของสินค้า 6…………………………………… 
…………………………………….. 

7.สินค้าท่ีผลิต ได้แก่ 7…………………………………… 
…………………………………….. 

8.ก าลังการผลิต/วัน 8…………………………………… 
……………………………………... 

 
ค าถาม 

 

ค าตอบ 
4. ซัพพรายเออร์ของท่านมี
การวางแผน การด าเนินการ 
และการควบคุมในการผลิต
อย่างไร 

4............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 

5. อธิบายการจัดการข้อมูล
พื้ น ฐ า น ข อ ง ลู ก ค้ า แ ล ะ
ผู้บริโภค โดยมีการวางแผน 
การด า เ นินการ  และการ
ควบคุมอย่างไร 

5........................................... 
............................................. 
............................................. 
……………………………………… 
……………………………………… 

ตารางท่ี 3.1 แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ซัพพลายเออร์ 
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บทท่ี 4  คู่ค้าทางธุรกิจ 

 คู่ค้าทางธุรกิจ  ประกอบด้วย ความหมายของคู่ค้าทางธุรกิจ 
ความส าคัญของคู่ค้าทางธุรกิจ เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า  การพัฒนาคู่ค้า  
การประเมินคูค่้า  พันธมิตรในองค์กร และพันธมิตรนอกองค์กร  ดังนี้ 

4.1 คู่ค้าทางธุรกิจ 

 

ภาพที่ 4.1 คู่ค้าทางธุรกิจ 

 

ความหมาย
ของคู่ค้าทาง

ธุรกิจ 

• คู่ค้าทางธุรกิจหรือพันธมิตรธุรกิจ   เป็นได้ทั้งบุคคลหรือองค์กรผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร ซัพพลายเออร์ และลูกค้า  

 

ความส าคัญ
ของคู่ค้าทาง

ธุรกิจ 

• การด าเนินธุรกิจในทุกวันน้ี ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน  โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์กร  เช่น  เศรษฐกิจโลก  การเมือง
ภายในประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่ค้า  

• มีศักยภาพและทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินธุรกิจร่วมกัน  

•  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของบริษัท  

•  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  

•  รู้จักวางแผนและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

การพัฒนาคู่ค้า  

• จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้แก่กันระหว่างองค์กรธุรกิจกับซัพพลายเออร์ 

• พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์  

• ยกระดับคุณภาพการวางแผนงานทางธุรกิจร่วมกัน   

• แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่อกัน ซ่ึงธุรกิจและซัพพลายเออร์     

การประเมิน   
คู่ค้า  

• การประเมินคู่ค้า ควรตั้งอยู่บนความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม    มีหลักเกณฑ์เปรียบเทียบตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกัน ได้แก่ คุณภาพ 
มาตรฐาน ปฏิบัติตามกฎหมาย- คุณภาพการส่งมอบสินค้า การบริการหลังการขาย และการจัดการสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า  

พันธมิตรใน
องค์กร 

• เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร    เพื่อผลักดันให้มีการส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคการผลิตสินค้าหรือบริการต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ฝ่ายวิจัยการตลาด  ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์   ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และบริการ
ลูกค้า  

 

พันธมิตร
ภายนอก
องค์กร 

• เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  ได้แก่ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาวัตถุดิบ  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  ไปจนถึงปลายน้ าคือผูจั้ดจ าหน่าย
สินค้า   



12 
 
4.2  แบบทดสอบความรู้เรื่องคู่ค้าทางธุรกิจ 

ค าถาม  ค าตอบ 
1 .ค้าธุรกิจของท่านคือใคร 
และมีความส าคัญอย่างไร 

1............................................ 
.............................................. 

2.จงอธิบายการสร้างพันธ์
มิตรภายในองค์กรธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
 

3.จงอธิบายการสร้างพันธ์
มิตรภายนอกองค์กรธุรกิจ 

3.......................................... 
............................................ 

4.จงอธิบายการวางแผน การ
ด าเนินการกับคู่ค้าในธุรกิจ
ของท่าน 

4......................................... 
........................................... 
........................................... 

5. จงอธิบายสถานะของคู่ค้า
ทางธุรกิจของท่านในปัจจุบัน 

5........................................ 
.......................................... 

ตารางท่ี 4.1 แบบทดสอบความรู้ เรื่องคู่ค้าทางธุรกิจ 
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บทท่ี 5  การตลาดระหว่างประเทศ 

 การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ความหมายของการตลาด
ระหว่างประเทศ ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาดระหว่างประเทศ และข้อมูล
ที่ควรทราบในการหาตลาดต่างประเทศ ดังนี้ 

5.1 การตลาดระหว่างประเทศ 

 
ภาพที่ 5.1 การตลาดระหว่างประเทศ 

 

ความหมายของ
การตลาดระหว่าง

ประเทศ 

• กระบวนการวางแผนและการบรหิารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสนิค้า การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนในความพอใจของลกูค้าในอีกประเทศหนึ่ง 

 

ความส าคัญของ
การตลาดระหว่าง

ประเทศ 

• ท าให้ธุรกิจประสบคามส าเร็จและสามารถขยายของเศรษฐกิจ  เกิดการขยายการจ้างงาน   กระจายรายได้  การตลาด
ระหว่างประเทศที่ดีจะประสบความส าเรจ็    

 

สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในตลาด

ต่างประเทศ 

• สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
• สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย 
• สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

 

การวิเคราะห์
ตลาดระหว่าง

ประเทศ  

• เป็นการวิเคราะห์อุปสงค์ของผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม   จะท าให้รู้ถึงสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม   ที่มีต่อ
การตลาด  อุปสรรคในการตลาดของทุกประเทศจะถูกก าหนดโดยประชากร  อ านาจในการซื้อและพฤติกรรมของผู้ซือ้ด้วย 

 

ข้อมูลที่ควรทราบ
ในการหาตลาด
ต่างประเทศ 

 
 

• สินค้าของเราเหมาะกับผู้บริโภคแบบใด 
• กฎระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละประเทศ 
• .วิธีและเส้นทางการขนส่งสนิค้า   
•  ช่องทางในการหาตลาดต่างประเทศ 
•  .ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด   
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บทที่ 6  แผนการตลาด 

 แผนการตลาด ประกอบด้วย ความหมายของแผนการตลาด บทสรุป
ส าหรับผู้บริหารและเนื้อหาของแผน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดและ
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โปรแกรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงบก าไรขาดทุน 
การควบคุม มีรายละเอียด  ดังนี้ 

6.1 แผนการตลาด 

 

• เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะหส์ถานการณ์, กลยุทธ์การตลาด และโปรแกรมการตลาด  หรือหมายถึง เครื่องมือส่วนกลาง
ส าหรับอ านวยการและประสานงาน  ส่วนประกอบของแผนการตลาดแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกนั   

ความหมายของแผนการตลาด 

• เป็นการสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทและอธิบายแผนการตลาด    ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทเสนอขาย  ตลาด
เป้าหมาย   ระดับการขายและก าไรที่คาดว่าจะได้   และใครเป็นคู่แข่งขัน ตลอดจนก าหนดส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์   

บทสรุปส าหรับผูบ้รหิารและเนือ้หาของแผน (Executive Summary)   

• สถานการณ์ด้านตลาด  
• สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์  
• สถานการณ์ด้านการแข่งขัน  
• สถานการณ์ด้านการจัดจ าหน่าย 
• สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมหภาค   

การวิเคราะห์สถานการณท์างการตลาดในปจัจุบัน (Current Marketing Situation)   

• เป็นการระบุจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์ 
•  จุดแข็ง (Strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน 
• จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน 
•  โอกาส (Opportunities) เป็นข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะหจ์ากสิง่แวดล้อมภายนอกที่บริษัทแสวงหาโอกาสเพื่อมาก าหนดกลยุทธ์

การตลาดที่เหมาะสมกับสิง่แวดลอ้มนั้น  
• อุปสรรค (Threats)  เป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  ซึ่งธุรกิจจ าเปน็ต้องก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง

และแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)    

• วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objective)  
• วัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing Objective)  

การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective)  
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ภาพที่ 6.1 แผนการตลาด 

• STP Marketing  
• การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) 
• การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) 
• การวางต าแหน่ง (Positioning) 
• Marketing Mix 
•  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
•  กลยุทธ์ราคา 

• กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
• กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) 

• วัตถุประสงค์ : ผลหรือสิ่งที่ต้องการใหจ้ะบรรลุตามเปา้หมาย 
• กลยุทธ์ทางการตลาด : การก าหนดวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเรจ็ 
• ปฏิบัติการ :  ยุทธวิธีต่างๆ ที่ผู้จัดการผลติภัณฑ์ใช้กับตลาดเปา้หมาย การปฏิบัติต้องตอบค าถามว่าจะท าอะไร? จะท าเมื่อใด? ใคร

เป็นคนท า? ต้นทุนที่จะจ่ายเท่าไร? 
• ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายที่ต้องด าเนินการ 

โปรแกรมเก่ียวกับการปฏิบัติ (Action Program)  

• เป็นการสร้างงบประมาณสนับสนุนแผน   แสดงยอดที่ได้จากการพยากรณ์  ก าหนดเป็นหน่วยที่ขายได้โดยประมาณและราคาโดย
เฉลี่ย  การคาดคะเนงบก าไรขาดทุนนี้จะเปน็แนวทางให้ทราบว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด
เป็นเท่าใด   ข้อมูลเหล่าน้ีเปน็แนวทางในการวางแผนและการตัดสนิใจลงทุน 

งบก าไรขาดทุนโดยประมาณการ (Projected Profit-and-loss 
Statements)  

• เป็นข้ันตอนสุดท้ายของแผนการตลาด  เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผน  วัดผลการท างานทางการตลาด โดยใช้การ
วิเคราะห์ยอดขาย  ก าไร  ส่วนครองตลาด ฯลฯ  บางบริษัทอาจบรรจุแผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) ไว้ด้วยเพื่อสถานการณ์ที่
อาจเกิดข้ึน  

การควบคุม (Controls)  

• การวิเคราะห์อัตราเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
• การวิเคราะห์อัตราการเจรญิเติบโตของตลาด 
• การวิเคราะห์การขาย 
• การวิเคราะห์ส่วนครองตลาด 
• การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
• การวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาด 
• การวิเคราะห์ความพอใจของลูกค้าเป้าหมาย 
• การวิเคราะห์ทางการเงิน    

 

การควบคุมแผนการตลาดประจ าปี 
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6.2  แบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนการตลาด 

ค าถาม  ค าตอบ 
1 . ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น อ ยู่ ใ น       
โซ่อุปทานระดับใดของตลาด 

1............................................ 
.............................................. 

2.อธิบายการจัดการแผนการ
ตลาดในกระบวนการวางแผน  
ก า ร ด า เ นิ น ก า  แล ะ ก า ร
ค ว บ คุ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ 
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสีย   ต้น
น้ า  กลางน้ า   และปลายน้ า
ของธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

  
กรุณาท าแผนการตลาดในธุรกิจของท่านตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ค าถาม  ค าตอบ 
3.1 ค าบรรยายผลิตภัณฑ์ 1............................................ 

.............................................. 

3.2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
กับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

2........................................... 
............................................. 

3.3 พื้นท่ีวางตลาด 3…………………………………… 
............................................ 

3.4 ลูกค้าหลัก 4......................................... 
........................................... 

3.5 ความต้องการซื้อรวม 5......................................... 
........................................... 

ตารางท่ี 6.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องแผนการตลาด 
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บทท่ี 7  ต้นทุนโลจสิตกิส์ 

 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ความหมายของต้นทุน 
โลจิสติกส์ ส่วนประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ และการค านวณต้นทุนโลจิสติกส์  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
7.1ต้นทุนโลจิสติกส์ 

 

ภาพที่ 7.1 ต้นทุนโลจิสติกส์ 

• มูลค่าของทรัพยากร หรือค่าใช่จ่ายต่างๆที่ได้ใช้ไปในกิจกรรมทาง โลจสิติกส ์ เช่น ต้ นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนการจัดเก็บ ต้นทุนการ
รวบรวม ต้นทุนการกระจาย 

ความหมายของต้นทุนโลจิสติกส์ 

• - ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost)  
- ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs)  

- ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั (Inventory Carrying  Cost)

• - ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost)  

ส่วนประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ 

• Step 1  ศึกษาข้อมูลของต้นทุนโลจิสติกสใ์นกรอบกวาง ๆ  

• 1. แบ่งประเภท และประมวลผลค่าใช้จ่ายทเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ อย่างง่าย โดยใช้ข้อมูลจากในบันทึกบัญชีหรือใบสลปิ 
(ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร, ค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่ง , ค่าใช้จ่ายด้านการเก็บรักษา ฯลฯ) 
2. ค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ที่บรษัิทด าเนินการเองที่ค่อนข้างซบัซอ้นยากต่อการแบ่งประเภทหรือประมวลผลโดยหลกัการแล้วจะ
ใช้การประเมิน (การคาดคะเน) 
ส่วนรายจ่ายด้านโลจิสติกสท์ี่เกดิจากการจดัจ้างจะใช้ข้อ 
มูลรายจ่ายจริง 

• Step 2  ศึกษาข้อมูลของต้นทุนโลจิสติกสจ์ากงบก าไรขาดทุน 

• 1.วิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรมด้านโลจิสติกสท์ี่เกดิข้ึนจริงโดยใช้ข้อมูลที ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส ์ 
• 2. จะแตกต่างจาก Step 1 เป็นอย่างมาก ในข้อที่ว่าเป็นการค านวณข้อมูลต้นทุนจาก “งบก าไรขาดทุน” 
• 3. จัดท าตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจสิติกส ์เช่น จ านวนผู้ปฏิบัติงานโลจิสติกส์ จ านวนรถที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ พื้นที่ที่

เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส ์ฯลฯ 

• Step 3  ศึกษาข้อมูลของต้นทุนโลจิสติกสโ์ดยจ าแนกตามลกัษณะการปฏิบัตงาน 

• 1. เป็นวิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส ์ตามหัวข้อการปฏิบัตงาน  
• 2. จัดท าตารางเวลาปฏิบัตงานตามรายบคุคล และตารางพื้นที่จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบัตงาน 
• Step 4 ศึกษาข้อมูลต้นทุนโลจิสติกสต์ามวัตถุประสงค์ของการน าไปประยุกต์ใช้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก Step 3 
• 1. เป็นวิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส ์ตามวัตถุประสงค์การน าข้อมลูไปประยุกต์ใช้  
• 2. ในบางกรณีต้องใช้ข้อมูลของมูลค่าการส่งมอบสินค้า 

หรือจ านวนช้ินที่มีการส่งมอบ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ 
ของการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 

การค านวณต้นทุนโลจิสติกส์ 
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7.2  แบบทดสอบความรู้เรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ 

 
ค าถาม  ค าตอบ 

1.อธิบายการจัดการต้นทุน 
โลจิส ติกส์ ในกระบวนการ
วางแผน การด าเนินการ และ
การควบคุม ความสัมพันธ์
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ
ธุรกิจ 

1............................................ 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

2.จั ด ท า  ต า ร า ง ข้ อ มู ล ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม        
โลจิสติกส์ในธุรกิจของท่าน 
โดย ดู ตั วอย่ า ง กา รกรอก
ตารางข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิ จ ก ร ร ม โ ล จิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ ท่ี
ภาคผนวก 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

ตารางท่ี 7.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ 
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บทท่ี  8  การจดัการเทคโนโลยแีละการสือ่สาร 

 การจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารในบทนี้  ประกอบไปด้ วย 
ความหมายของการจัดการเทคโนโลยีและการสื่ อสาร บทบาทของ     
เทคโนโลยีในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการไหลของข้อมูล
สารสนเทศ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการตัดสินใจและวางแผนเชิงโล
จิสติกส์และการจัดการเทคโนโลยีในการสื่อสารกับซัพพลายเออร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

8.1 บทบาทของเทคโนโลยีในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

 

 

ภาพที่ 8.1 บทบาทของเทคโนโลยีในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

 

การจัดซื้อวัสดุ (Sourcing)  

การผลิตสินค้า (Make)   

การจัดส่งสินค้า (Deliver)   
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8.2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์  
ประกอบด้วย  ดังนี้  

 

ภาพที่ 8.2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ 

8.3  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการไหลของข้อมูลสารสนเทศ  ประกอบด้วย  
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 8.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการไหลของข้อมูลสารสนเทศ   

การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการ

เคลื่อนย้ายวัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

ระบบ
บาร์โค้ด   

RFID GPS 

การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการไหล

ของข้อมูล
สารสนเทศ   

EDI 

ERP 

EPOS 

E-
Commerce 
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กา
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ใช้
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กิจ

กร
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กา
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ินใ

จแ
ละ

วา
งแ

ผน
เชิ

งโ
ลจิ

สต
ิกส

์   

ระบบการวางแผนและการจัดตาราง
อย่างก้าวหน้า (APS)  

ระบบการวางยุทธศาสตร์เครือข่ายโซ่
อุปทาน3) ระบบการจัดการคลังสินค้า 

ระบบพยากรณ์และจัดการคลังสินค้า  

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต  

ระบบการวางแผนการขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

8.4 การน า เทคโนโลยีมาใช้ ในกิจกรรมการตัดสินใจและวางแผน       
เชิงโลจิสติกส ์

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.4 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการตัดสินใจและวางแผน  
เชิงโลจิสติกส ์

8.5 การจัดการเทคโนโลยีในการสื่อสารกับซัพพลายเออร์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.5 การจัดการเทคโนโลยีในการสื่อสารกับซัพพลายเออร์ 

การจัดการเทคโนโลยีในการ
สื่อสารกับซัพพลายเออร์ 

Enterprise Resource 
Planning : ERP System 

Inventory Planning 
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8.6  แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 

ค าถาม  ค าตอบ 
1. การจัดการด้านเทคโนโลยี
สื่อสารอยู่ในโซ่อุปทานระดับ
ใดของธุรกิจท่าน 

1............................................ 
.............................................. 
.............................................. 

2. อธิบายการจัดการ
เทคโนโลยีและการสื่อสารใน
กระบวนการวางแผน การ
ด าเนินการ และการควบคุม 
ความสัมพันธ์ โครงข่ายผู้มี
ส่วนได้เสียต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ าของธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3. อธิบายการน าเทคโนโลยี
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ม า ใ ช้ กั บ
กิจกรรม การวางแผน การ
ด าเนินการ การควบคุมใน
การจัดเก็บ การรวบรวม และ
การขนส่งอย่างไร 

3……………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

4.อ ธิ บ า ย ก า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยี ในการสื่ อสา ร
กับซัพพรายเออร์ในธุรกิจของ
ท่านอย่างไร 

4……………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………... 
……………………………………… 

5. อธิบายประโยชน์ของการ
น า เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

5…………………………………… 
……………………………………. 
……………………………………… 
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บทท่ี  9  การท างานเป็นทีม 
 การท างานเป็นทีมในบทนี้ประกอบไปด้วย ความหมายของการ
ท างานเป็นทีม ชนิดของ ทีมงาน การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ       
และข้ันตอนในการตัดสินใจที่มีประสิทธิ์ภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
9.1 การท างานเป็นทีม 

 

ภาพที่ 9.1 การท างานเป็นทีม 

ความหมาย
ของการ

ท างานเป็นทีม 

• เป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคคล เพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายรว่มกัน โดยมีองค์ประกอบ 3 
ประการ (3 P) ได้แก่ 1) มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชัดเจน 2) มีการจัดล าดับความส าคัญ 
(Priority)  ในการท างาน 3) มีผลการท างาน (Performance) 

ชนิดของ 
ทีมงาน   

• ทีม แก้ปัญหา (Problem - Solving Teams)   
• ทีม บริหารตนเอง (Self - Managed Teams)  
• ทีมท่ีท างานข้ามหน้าท่ีกัน (Cross - Function Teams)  
• ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams)   

การท างาน
เป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

• วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
• ความเปิดเผยต่อกัน  
• การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน   
• ความร่วมมือและการให้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์  
• ความร่วมมือและการให้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์  

ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจที่มี
ประสิทธิ์ภาพ  

• ท าความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุผล ส าหรับการตัดสินใจ 

•  วิเคราะห์ลักษณะของปัญหาที่จะตัดสินใจ 
•  ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงผลท่ีอาจเกิดตามมา

ด้วย 
•  การน าเองผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
•  ภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม ผู้น า หรือ หัวหน้าทีมควรท าหน้าท่ีเป็นผู้ช้ีแนะประเด็นท่ี

ส าคัญ 
•  ในการท างานตามบทบาทของผู้น า  
•  การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการท างาน 
•  การพัฒนาตนเอง    
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9.2  แบบทดสอบความรู้เรื่องการท างานเป็นทีม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าถาม  ค าตอบ 
1. ทีมงานในธุรกิจของท่าน
อยู่โซ่อุปทานระดับใด 

1............................................ 
.............................................. 

2. อธิบายการจัดการท างาน
เ ป็ น ที ม ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
วางแผน การด าเนินการ และ
การควบคุม ความสัมพันธ์
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ
ธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3. อธิบายลักษณะการท างาน
เป็นทีมในธุรกิจของท่าน 

3……………………………………. 
……………………………………… 

4. อธิบายการบริหารจัดการ
การท างานเป็นทีมในธุรกิจ
ของท่าน 

4……………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………... 

5. อธิบาย ปัญหา และอุป
สรรค์ในการท างานเป็นทีม 

5…………………………………… 
……………………………………. 
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บทท่ี  10  การจดัการลูกค้าสัมพันธ ์

 การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์ ในบทนี้ประกอบ ความหมายของ          
การจัดการลู กค้ าสั ม พันธ์  ส่ วนองค์ประกอบของการจัดการลูกค้ า         
สัมพันธ์ หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของ CRM ประเภทของ CRM ประโยชน์        
จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ขั้นตอนการท า CRM เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท าCRM และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จของการท า CRM โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

10.1 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

ความหมายของการจัดการลูกคา้สัมพันธ์ 

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยเทคโนโลยีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเพิ่ม
พัฒนาการรักษาลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส่วนองค์ประกอบของการจัดการลูกคา้สัมพันธ์ (CRM) 

- คน (People)  - กระบวนการ (Process)  - เทคโนโลยี (Technology)    

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ CRM 

- การมีฐานข้อมูลของลูกค้า  -  การมีเทคโนโลยี  -  การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า  - การประเมินผล  

ประเภทของ CRM  

-  Operational CRM เป็น CRM   -  Sales Force Automation (SFA)  -  Analytical CRM   

-  Sales Intelligence CRM   -  Campaign Management CRM   -  Collaborative CRM   

- Consumer Relationship CRM  

ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อลูกค้า 

-  ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้ดีข้ึน   -  ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ดีข้ึน  

- สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) ของลูกค้าในระยะยาว   -  เพิ่มยอดขายในระยะยาว   

- สร้าง ประวัติ ช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษัท   -  เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ  
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ภาพที่ 10.1 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการท า CRM  

- ข้ันแรก จัดวางวิสัยทัศน์ (Vision) เกี่ยวกับ CRM    

- ข้ันท่ี 2 สร้างศักยภาพ (Create Performance) ด้วย CRM       

- ข้ันท่ี 3 Customization   -  ข้ันท่ี 4 ค้นหาเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี                                                  
- ข้ันสุดท้าย การเปลี่ยนการบริหารการจัดการ การเปลี่ยนภาพลักษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการท า CRM  

- ระบบการตลาดอัตโนมัติ (Market Automation)  - การขายอัตโนมัติ (Sales automation)                            
- บริการ (Service)   - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  - คลังข้อมูล (Data Warehousing) 

 - การขุดค้นข้อมูล (Data Mining and OLAP)  -  การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology)  

-  ระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call-center)   -  ระบบโทรศัพท์มือถือ  

เง่ือนไขสู่ความส าเร็จของการท า CRM  

- การปรับตัวและการท าความเข้าใจในองค์กร (Orientation)  -  ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ 
(Information about Relationship) -  รูปแบบองค์กร (Configuration) 
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10.2  แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 10.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถาม  ค าตอบ 
1.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์อยู่
ในโซ่อุปทานระดับใดของ
ธุรกิจ 

1............................................ 
.............................................. 

2.อธิบายการจัดการลูกค้า
สั ม พั น ธ์ ใ นก ร ะ บว นก า ร
วางแผน การด าเนินการ และ
การควบคุม ความสัมพันธ์
โครงข่ายผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ
ธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3. อธิบายการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ใน
ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น  ก า ร
ด าเนินการ และการสื่อสาร
อย่างไร 

3……………………………………. 
……………………………………… 

4. จงบอกประโยชน์ท่ีได้จาก
การจั ดการลูก ค้าสัมพันธ์ 
(CRM) 

4……………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………... 
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บทท่ี  11  การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประกอบด้วย ความหมายของ
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การติดตามและประเมินวัดความ      
พอใจลูกค้า  และระดับขั้นขององค์การที่ส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 
รายละเอียด  ดังนี้ 

11.1 การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 

ภาพที่ 11.1 การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 

ความหมายของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

ความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ซ่ึงจะเป็นปฏิกิริยาก่อให้เกิด
ความสามารถที่เหนือกว่าในการแข่งขัน  วัตถุประสงค์หลักของ Supply Chain 
Management (SCM)  จะเกี่ยวกับ Competitiveness เป็นเรื่องที่มีความคล้องจองใน
การผลักดันให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้มาก  โดยอาศัยการส่งมอบแบบ Just In Time 
เพื่อให้สินค้าส่งมอบให้ลูกค้าแบบทันเวลาและการผลิตที่ไม่เน้นเชิงปริมาณมากที่เรียกว่า  
Mass Scale Production แต่จะใช้การผลิต  

 การติดตามและประเมินวัดความพอใจลูกค้า  

-  ตรวจดูข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า (Complaint and 
Suggestion System)  

-  ส ารวจความพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Surveys)   

-  การปลอมตัวเพื่อซ้ือสินค้า (Ghost Shopping)  

-   การวิเคราะห์ลูกค้าที่สูญเสียไป (Lost Customer Analysis)  

ระดับขั้นขององค์การที่ส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 

-  ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น   องค์การที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นส ารวจความพึงพอใจลูกค้ามักจะ
มุ่งส ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยเฉพาะข้อร้องเรียนของลูกค้า  

-  ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา   ในระยะนี้องค์การจะเริ่มให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น  

-  ระยะที่ 3 ระยะเติบโต  องค์การที่อยู่ในกลุ่มนี้จะตระหนักถึงความส าคัญในการส ารวจ
และสร้างความพึงพอใจลูกค้าอย่างมาก  และมีการส ารวจมานานจนมีความเชี่ยวชาญ   
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11.2  แบบฝึกทดสอบความรู้เรื่องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 11.1 แบบฝึกทดสอบความรู้เรื่องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 
 
 
 

ค าถาม  ค าตอบ 
1.การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าอยู่ในโซ่อุปทาน
ระดับใดของธุรกิจ 

1............................................ 
.............................................. 

2.อธิบายการจัดการการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าใน
กระบวนการวางแผน การ
ด าเนินการ และการควบคุม 
ความสัมพันธ์ โครงข่ายผู้มี
ส่วนได้เสียต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ าของธุรกิจ 

2........................................... 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

3. อธิบายการบริหารจัดการ
การด า เ นินการและจัดส่ ง
สินค้าให้ ไ ด้ตามวันเวลา ท่ี
ลูกค้าก าหนด อย่างไร 

3……………………………………. 
……………………………………… 
............................................ 
............................................ 

4. อธิบายการติดตามรายงาน
ความคืบหน้าของงานโดยวิธี
ใด อย่างไร 

4……………………………………. 
……………………………………… 
……………………………………... 

5. อธิบายลักษณะการส ารวจ
ความพึงพอใจในธุรกิจของ
ท่าน 

5.......................................... 
............................................ 
............................................ 

6 . อ ธิ บ า ย ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าในธุรกิจของท่าน 

6......................................... 
........................................... 
........................................... 

7 .  อ ธิ บ า ย ร ะ ดับ ข้ั นขอ ง
องค์กรการส ารวจความพึง
พอใจลูกค้า องค์กรของท่าน
อยู่ในระดับใด 

7......................................... 
........................................... 
........................................... 
............................................ 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างการกรอกตารางต้นทุนโลจิสติกส์ 
 

 

 
 
 

หมวด รายการค่าใช้จ่าย 
จ าแนกตามการ
จัดจ้าง/บริษัท
ด าเนินการเอง 

วิธีท า
ค านวน 

ฐาน
การ

ค านวณ 
ปริมาณ 

จ านวนเงิน 
(เยน) 

สัดส่วน
ต้นทุนโล  
จิสติกส์ 

ค่
าใ

ช้
จ่

าย
ด้

าน
บุค

ลา
กร

 

1. พนักงานระดับผู้บริหาร บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ 450k/เดือน 15 คน 675k 

50% 

2. พนักงานทั่วไปชาย บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ 350k/เดือน 19 คน 6,650k 

3. พนักงานที่วไปหญฺง บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ 250k/เดือน 7 คน 1,750k 

4. พนักงานชั่วคราว/รายวัน บริษัทด าเนินการเอง จ านวนจริง  5 คน 370k 

รวมย่อย     9,445k 

ค่า
ใช

้จ่า
ยด

้าน
กา

ร
จัด

ส่ง
 

5. ค่าขนส่งจ่ายออก จัดจ้าง จ านวนจริง  6 คัน 3,926k 

30% 

6. Center Fee จัดจ้าง จ านวนจริง   0 

7. ค่ายานพาหนะ บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ 100k/เดือน 10 คัน 1,000k 

8. ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ บริษัทด าเนินการเอง จ านวนจริง   620k 

รวมย่อย     5,546k 

ค่า
ใช

้จ่า
ยด

้าน
กา

รเก็
บร

ักษ
า(ร

วม
ค่า

แป
รร

ูปเ
พื่อ

กร
ะจ

าย
สิน

ค้า
) 

9. ค่าเก็บรักษาจ่ายออก จัดจ้าง 
จ านวนจริง 

1.5k/
เดือน 

333    500k 

18% 

10. ค่าปฏิบัติงานจ่ายออก จัดจ้าง จ านวนจริง   720k 

11. ค่าวัสดุในการบรรจุหีบห่อ บริษัทด าเนินการเอง จ านวนจริง   75k 

12. ค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าของบริษัท บริษัทด าเนินการเอง 
ประมาณการ 

1.5k/
เดือน 

666    990k 

13. ค่าอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า บริษัทด าเนินการเอง 
ประมาณการ 

30k/
เดือน 

3 คัน 90k 

14. ดอกเบี้ยสินค้าคงคลัง บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ   935k 

รวมย่อย     3,310k 

ค่า
ใช

้จ่า
ยด

้าน
กา

รจั
ด

กา
ร

ข้อ
มูล

ข่า
วส

าร
 15. ค่าอุปกรณ์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ   40k 

1% 

16. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ   50k 

17. ค่าใช้จ่ายด้านการติดต่อสื่อสาร บริษัทด าเนินการเอง ประมาณการ   55k 

รวมย่อย     147k 

อ่ืนๆ  18. ค่าใช้จ่ายส านักงานธุรการ บริษัทด าเนินการเอง 
ประมาณการ 

3พันเยน/
เดือน 

100    300k 
2% 

รวม 
(ต้นทุนโลจิสติกส์รวม) 

 

   18,746k 

100% 

ดั
ช

นี
ก

า
ร

บร
ิหา

รจั
ดก

าร
 19. ยอดขาย  

จ านวนจริง 

 268,500k  

มูลค่าการส่งมอบสินค้า  214,800k 

ก าไรขั้นต้น  40,275k 

20. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์  สัดส่วนต่อยอดขาย 7.0%  

  สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งมอบสินค้า 11.5% 

สัดส่วนต่อมูลค่าก าไรขั้นต้น 46.5% 
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