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บทคัดย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต

จ ากดั จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ จดัข้ึนเพื่อขั้นตอน

การท าระบบ CRM แบบง่าย เพื่อจดัท าระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล 

มาร์ต จ ากดั 

ผลการศึกษาพบว่า พนกังานยงัไม่มีการน าเอาระบบ CRM มาใช้จริงในบริษทับรอน ทราเวล 

มาร์ต จ ากดัขาดติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ ตอ้งสอบถามขอ้มูลใหม่ทุกคร้ังในขอ้มูลเดิมๆ เกิดความไม่

ประทบัใจ ล่าชา้ในการด าเนินงานและการติดต่อส่ือสาร การผดิพลาดจากเร่ืองเดิมๆ 

โครงงานน้ีจึงไดร้วบรวมรายละเอียดต่างๆในการสร้างระบบ CRM ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้ึนมา เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการจดัเก็บขอ้มูลส าคญัของลูกคา้และสามารถหยิบเอามาใช้

อยา่งสะดวกมากข้ึนลดความผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้แก่พนกังานทั้งยงัสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 
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Adstract 
This cooperative education project entitled  System CRM Marketing Online of Brown Travel 

Mart Company. Had the objective  to improve the customer database, create a simple CRM process, 

and create CRM system for the online marketing of Brawn Travel Mart Co.Ltd.  

From the study, the employees have yet to actually use the CRM system in Brawn Travel Mart 

Co., Ltd., causing a lack of good communication with customers and have to ask the same questions 

repeatedly, Which created a  bad impression, delay in operations, lack of communication, and repetition 

of the same mistakes.  

Therefore, this project had collected the details of using the CRM system on the computer to 

benefit and be a guideline for storing important documents of the customers, which could be searched 

easily, reduce mistakes, and increase the effectiveness of the performance of the employees as well as 

increase the trust of the company. 
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บทที1่ 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

   บริษัท  บรอน ทรา เวล  มา ร์ต  จ ากัดประกอบกิจการน า เ ท่ียวแบบน า เ ท่ียว
ภายในประเทศ (Domestic)น า เ ท่ียวต่างประเทศ(Outbound)การจัดน า เ ท่ียวเข้าประเทศไทย
(Inbound)การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา(incentive)แพ็คเกจทวัร์(Package Tour)รับจองห้องพกั และ
แนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆบริการเรียบเรียงเอกสารการยื่นวีซ่าเพื่อผา่นเขา้ประเทศบริการรับ
จองตัว๋เคร่ืองบินและร้านอาหาร 
   การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีมี
จุดประสงค์แตกต่างกนัจากท่ีได้ออกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ตจ ากดั ทาง
บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ส่วนมากทางบริษทัจะมีลูกคา้มาใช้บริการแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อการประชุม
หรือเรียกอีกอยา่งวา่ MICE หมายถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมบริษทัขา้มชาติ การท่องเท่ียวเพื่อ
เป็นรางวลั การประชุมนานาชาติ และการจดันิทรรศการในการวางรากฐานให้กบัความส าเร็จทางธุรกิจ
ความสามารถท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวแ้ละขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหเ้พิ่มมากข้ึน เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท า
ให้ธุรกิจเติบโตและแนวคิดท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไวแ้ละขยายฐานลูกคา้ใหม่ให้เพิ่มมากข้ึนก็เป็น
ท่ีมาของระบบท่ีเรียกวา่ระบบ CRM นั้นมาจากค าวา่ Customer Relationship Management หรือ“การ
รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้”  
   สินธ์ฟ้า  แสงจนัทร์ (2547) กล่าวว่าการตลาดคือกลยุทธ์ท่ีใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะตวัต่อตวัหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม อันก่อให้เ กิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและ
บริการ ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้น้ีก็มีทั้งการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นเคร่ืองมือช่วยเหลือในการ
บริหารจดัการหรือการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ เพื่อท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์อนั
ดีท่ีมีต่อกนัระหว่างองค์กรกบัลูกคา้เอาไวใ้ห้ไดอ้ย่างมัน่คงระบบ CRM ถูกน ำมำใช้เพื่อช่วยในการ
จดัเก็บและจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของทั้งลูกคา้ จากท่ีสถานประกอบการณ์อ่ืนๆน าระบบ CRM มาใชแ้ละ
ทางบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ยงัไม่มีการน าเอาระบบ CRM มาใช้จริงในบริษทัและทาง
บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัยงัไม่เคยมีการเก็บขอ้มูลลูกคา้ในส่วนน้ีท าให้เวลาท่ีลูกคา้รายเดิมเขา้
มาใช้บริการใหม่ตอ้งมีการสอบถามลูกคา้ใหม่ทุกคร้ังในฐานขอ้มูลเดิมๆ อาทิเช่น การสอบถามท่ีนั่ง 
อาหาร หอ้งพกั เลขพาสปอร์ตRoom Type เกิดการเสียเวลา ไม่เกิดความประทบัใจ มีความผิดพลาดจาก
เร่ิมเดิมๆ ขอ้มูลเดิมกรณีท่ีเคยท าวซ่ีากบับริษทัแลว้และปัญหาอีกมากมายท่ีเกิดข้ึนจากฐานขอ้มูลท่ีไม่ได้



 

 

มีการบนัทึกไวจึ้งตอ้งน าเอาการจะใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บขอ้มูลส าคญั และจ าเป็นตอ้งใช้ประจ าของ
ลูกคา้ อาทิเช่น ฐานเงินเดือนลูกคา้อาชีพอายุ สถานภาพ เพศ E-Mail สถานท่ีเกิด ท่ีนัง่ อาหาร ห้องพกั 
Room Type  ในส่วนของขอ้มูลลูกคา้จะถูกเก็บผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการใชร้ะบบ CRM แบบง่ายของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

1.2.2 เพื่อจดัท าระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 4ส่วนดงัน้ี 

 1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 การศึกษาขอ้มูลการใชแ้ละวธีิท าระบบ CRM โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลผา่น Google Sheet ใน 

Google Driveและศึกษาการตลาดออนไลน์ การท่องเท่ียวเพื่อการประชุมจากอินเตอร์เน็ตต ารา หนงัสือ 

งานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและจากพี่เล้ียง อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.3.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

             ฐานขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัเป็นประจ า จ  านวน 97 คน 

 1.3.3  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ระหวา่งวนัท่ี14 พฤษภาคม– 30 สิงหาคม2562 

 1.3.4  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

 บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 นกัศึกษาท่ีออกปฏิบติัสหกิจศึกษาไดเ้รียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ CRMและการตลาด

ออนไลน์ 

1.4.2 บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัไดมี้ฐานขอ้มูลลูกคา้เก็บไวแ้ละมีกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ

เพิ่มข้ึน 

1.4.3บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัและลูกคา้ส่ือสารกนัง่ายข้ึน ประหยดัเวลาในการติดต่อ 



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาสหกิจเร่ืองระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวลมาร์ต จ ากดั 

ได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นกรอบและแนวทางส าหรับ
การศึกษาโดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ระบบ CRM      
2.2 การตลาดออนไลน์ 

    2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1. ระบบ CRM 

  ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คทัโทเทอร์ 
รีเลชัน่ชิฟ แมเนจเมน้ท)์ คือ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ หรือ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึง
หมายถึงวธีิการท่ีเราจะบริหารใหลู้กคา้มีความรู้สึกผกูพนักบัสินคา้ ,บริการ หรือองคก์รของเรา เม่ือ
ลูกคา้เค้ามีความผูกพนัในทางท่ีดีกับเรา แล้วก็ลูกคา้นั้นไม่คิดท่ีจะเปล่ียนใจไปจากสินค้าหรือ
บริการของเรา ท าให้เรามีฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง และน ามาซ่ึงความมัน่คงของบริษทั ดงันั้น การท่ีจะรู้
ซ้ึงถึงสถานะความผูกพนักบัลูกคา้ไดน้ั้น เราก็ตอ้งอาศยัการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ แลว้น ามา
วเิคราะห์หาความเก่ียวขอ้งระหวา่ง พฤติกรรมของลูกคา้กบักลยทุธ์ทางการตลาดระบวนการท างาน
ของระบบ CRM (ซีอาร์เอม็) มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
    1.Identify เก็บขอ้มูลวา่ลูกคา้ของบริษทัเป็นใคร เช่น ช่ือลูกคา้ ขอ้มูลส าหรับติดต่อกบัลูกคา้ 
    2.Differentiate วเิคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้แต่ละคน และจดัแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มตามคุณ
ค่าท่ีลูกคา้มีต่อบริษทั 
    3.Interact มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว 
    4.Customize น าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะตวักบัลูกคา้แต่ละคน 
 

ระบบ CRM มีความสัมพนัธ์เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการน า Software 
(ซอฟต์แวร์) มาใช้ในการพัฒนาเพื่อดึงดูดลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น Website 
(เวบ็ไซต์) เป็นตน้ CRM software  ช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ วิเคราะห์ขอ้มูล และเป็น
ช่องทางในการติดต่อกบัลูกคา้ 



 
 

 

2.2.1 CRM software มกัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
     1.Operational CRM เป็นซอฟทแ์วร์ front office ท่ีใชช่้วยจดัการกระบวนการทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น sales, marketing หรือ service เช่น การจดัการขอ้มูลติดต่อลูกคา้ 
การเสนอราคา การบริหารฝ่ายขาย การเก็บขอ้มูลพฤติกรรมลูกคา้ ระบบบริการลูกคา้ เป็นตน้ 
    2.Analytical CRM ระบบวเิคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ท่ีรวบรวมไดจ้ากส่วน Operational CRM 
หรือจากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มและคน้หากลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีบริษทัสามารถ
น าเสนอสินคา้ หรือบริการเพิ่มเติมได ้3.Collaborative CRM ระบบช่วยสนบัสนุนในการติดต่อ
ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ผา่นทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อส่วนตวั จดหมาย แฟกซ์ โทรศพัท ์เวบ็ไซต ์
E-Mail เป็นตน้ รวมถึงช่วยจดัการทรัพยากรท่ีบริษทัมีคือพนกังาน กระบวนการท างาน และ
ฐานขอ้มูล หรือ Database (ดาตา้เบส) ลูกคา้ เพื่อน าไปใหบ้ริการแก่ลูกคา้และช่วยรักษาฐานลูกคา้
ของบริษทัไดดี้ข้ึน 

2.2.2 ประโยชน์ของระบบ CRM ต่อธุรกิจ 
      1.ระบบ CRM ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกคา้ไดดี้ข้ึน เช่น ใชเ้วบ็ไซตใ์น
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ วิธีการใช้สินคา้ และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
เป็นช่องทางใหลู้กคา้แนะน าติชมต่อบริการของบริษทัไดง่้าย ช่วยให้ลูกคา้สามารถ Customize (คทั
โทไมต)์ ความตอ้งการของตนเองไดท้นัที เป็นตน้ 

ระบบ CRM ช่วยพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ให้ดีข้ึน ช่วยให้บริษทัรู้ความ
สนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า ท าให้บริษัทสามารถน าเสนอสินค้าท่ี
เหมาะสม กับลูกคา้ได้ และช่วยให้บริษทัสามารถให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามท่ีลูกค้า
ตอ้งการได ้การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวจะช่วยเพิ่ม loyalty ท่ีลูกคา้มีต่อบริษทั ลด
การสูญเสียลูกคา้ ลดตน้ทุนการตลาด เพิ่มรายไดจ้ากการท่ีลูกคา้ซ้ือซ ้ าหรือแนะน าให้คนรู้จกัซ้ือ
สินคา้ของบริษทั และนัน่หมายถึงก าไรของบริษทัท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 
รูปท่ี 2.1 ประโยชน์ในการท า CRM 

(ท่ีมา https://images.app.goo.gl/GdbbYaG8hFYJSQYx9) 



 
 

 

2.2.3 วตัถุประสงคข์อง CRM 
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสินคา้หรือการบริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง 
2. เพื่อสร้างทศันคติท่ีดี ท าใหเ้กิดความภกัดีต่อสินคา้หรือการบริการ และบริษทั 
3. เพื่อใหลู้กคา้แนะน าสินคา้หรือการบริ การต่อไปยงัผูอ่ื้น เกิดการพดูแบบปากต่อปาก 
(Words – of – Mouth) ในทางบวกเก่ียวกบัสินคา้ 
 

2.2.4 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ 
บนัไดการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ ซ่ึงน าไปสู่ความภกัดีในตราสินคา้ 

และบริษทัมีอยู6่ ระดบั ดงัน้ี 
1. ระดบั “ลูกคา้คาดหวงั” (Prospect) เป็นลูกคา้ท่ีบริษทัไดมี้โอกาสในการเสนอขายสินคา้

และบริการ ท าใหลู้กคา้มีความสนใจและอาจจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีก็จะมีคุณสมบติัเป็น 
“ลูกคา้คาดหวงั” ของบริษทั 

2. ระดบั “ผูซ้ื้อ” (Purchasers) หลงัจากท่ีบริษทัสามารถเขา้ถึงลูกคา้คาดหวงัและน าเสนอ 
สินคา้หรือการบริการท่ีตรงกบความตอ้งการของลูกคา้คาดหวงัเหล่านั้น จนสามารถตดัสินใจซ้ือได้
ในท่ีสุดแลว้ขั้นต่อไปบริษทัตอ้งจดัท าโปรแกรมการตลาดและระบบ CRM ท่ีจะท าใหผู้ซ้ื้อเหล่าน้ี
กลบัมาซ้ือซ ้ าอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง 

3. ระดบั “ลูกคา้” (Clients) ลูกคา้หรือธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้หรือการบริการของบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึงจนกระทัง่เกิดความภกัดีต่อสินคา้หรือการบริการของบริษทั ตลอดจน
แนะน าสินคา้หรือการบริการของบริษทัใหผู้อ่ื้นไดท้ดลองใชพ้ร้อมทั้งปกป้องช่ือเสียงของบริษทั
จากการโจมตีของคู่แข่งขนัดว้ย 

4. ระดบั “ลูกคา้ผูส้นบัสนุน” (Supporters) คือลูกคา้ประจ าท่ีรู้สึกชอบบริษทั มีทศันคติและ 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั แต่ยงัไม่ออกมาสนบัสนุนอยา่ง
จริงจงัซ่ึงการท่ีจะท าใหลู้กคา้ผูส้นบัสนุนเหล่าน้ีออกมาสนบัสนุนอยา่งจริงจงันั้น บริษทัจ าเป็นตอ้ง
สร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ผูส้นบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 

5. ระดบั “ผูมี้อุปการคุณ” (Advocates) คือลูกคา้ผูใ้หก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของบริษทัมา
ตลอดคอยแนะน าลูกคา้และลูกคา้รายอ่ืนใหม้าซ้ือสินคา้หรือการบริการของบริษทัเรียกวา่ท า
การตลาดภายนอกแทนบริษทันัน่เอง 

6. ระดบั “หุน้ส่วนธุรกิจ” (Partners) คือลูกคา้ท่ีกาวข้ึนไปเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจมีส่วน
ร่วมในรายรับรายจ่ายและผลก าไรของบริษทั  ถา้หากบริษทัมีผลก าไรสูงข้ึนนั้นยอ่มหมายความวา่ 



 
 

 

ผลตอบแทนในส่วนของลูกคา้ “หุน้ส่วนธุรกิจ” จะไดรั้บก็มีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้ ในระดบัน้ีก่อใหเ้กิดความภกัดีในบริษทัและตราสินคา้ของบริษทัมากท่ีสุด 

 
2.2.5  การออกแบบกลยทุธ์CRM 

ขั้นตอนที ่1วเิคราะห์วา่ลูกคา้เป็นใคร 
ขั้นแรกในการวางกลยทุธ์ CRM นั้น เราจะตอ้งทราบก่อนวา่ลูกคา้เป้าหมายของเราน่าจะเป็นใคร 
เป็นระดบั Trade หรือระดบั Consumers หรือเป็นทั้งสองกลุ่ม เน่ืองจากการท าตลาดและการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในตลาดธุรกิจ 
 

ขั้นตอนที ่2 เก็บขอ้มูลลูกคา้ 
 ท าการเก็บขอ้มูลถูกเก็บผา่น Google Sheet ใน Google Drive จดัเก็บบนัทึกใหม้ากท่ีสุด 

ตั้งแต่ วนั/เดือน/ปีเกิด ของลูกคา้ช่ือ อายเุพศ สถานภาพ เลขRopสถานท่ีเท่ียว อาหาร 
อาชีพ E-mail สถานท่ีเกิด สัญชาติ ไปจนถึงการวดัความพึงพอใจลูกคา้ เพื่อสร้างวตัถุดิบ
ในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

 ข้อมูล ท าแบบส ารวจประวติั พฤติกรรม รสนิยมการบริโภคสินคา้และบริการของลูกคา้ 
 จดัเก็บขอ้มูลใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง เพื่อและเรียกใชง้านไดง่้าย หากใชเ้ทคโนโลยเีป็น

เคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อความสะดวก ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม มีความ
พร้อม และความคุม้ค่าต่อการใชง้าน 

 ลูกคา้มีความส าคญัไม่เท่ากนั จึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญัอยา่งเหมาะสม โดยการจดั
แบ่งกลุ่มและจดัเรียงความส าคญัของลูกคา้ ส าหรับก าหนดประเภทของกลุ่มลูกคา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก าไรสูงสุด กลุ่มท่ีควรสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและควรรักษาไว ้และกลุ่มท่ีไม่
สามารถรักษาไวไ้ด ้ยิง่แบ่งกลุ่มไดช้ดัเจน และแยกยอ่ยเท่าใด 

 
ขั้นตอนที ่3การจดัท าแผนการตลาดส าหรับ CRM 

ขั้นตอนต่อไปของการวางกลยทุธ์ CRM ก่อนท่ีจะมีการน าไปปฏิบติัใชแ้ละประเมินผลนั้น คือการ
จดัท าเป็นแผนการตลาดส าหรับระบบ CRM ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น แผนการตลาดประจ าปี 
ส าหรับระบบ CRM เป็นตน้ 
 
 
 



 
 

 

2.2.6  องค์ประกอบของแผนการตลาดประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 
 1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 2. สถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั 
 3. การวเิคราะห์โอกาสและประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. วตัถุประสงคแ์บ่งออกเป็นวตัถุประสงคท์างการเงิน และวตัถุประสงคท์างการตลาด 
 5. กลยทุธ์การตลาดเป็นการระบุถึงกิจกรรมการตลาดท่ีจะน ามาใชก้บัลูกคา้เป้าหมายของระบบ 
CRM แต่ละกลุ่ม 
6. แผนปฏิบติัการ 
7. ประมาณการงบก าไรขาดทุน  
8.การควบคุม คือการควบคุมและประเมินผลท่ีเกิดข้ึนตามแผน 
 

ขั้นตอนที ่4 การน าแผน CRM ไปปฏิบติัใชแ้ละประเมินผล 
แผนการตลาดส าหรับระบบ CRM ท่ีดีมีความครบถว้น อาจจะไม่สามารถน าไปปฏิบติัใชไ้ด ้
อยา่งประสบความส าเร็จ 
 

 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่การท าระบบ CRM ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จดัเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัและง่ายท่ีสุดในการจดัเก็บข้อมูลบริหารให้ลูกคา้มีความรู้สึกผูกพนักับสินค้า 
บริการ หรือองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประโยชน์ต่อลูกคา้ ดงันั้นการบริหารขอ้มูล
ลูกคา้ตอ้งมีการอปัเดตอยูส่ม ่าเสมอ คอยเก็บขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ ความพึงพอใจในการใช้
บริการ ทราบจุดอ่อนจุดแขง็ของลูกคา้เพื่อท าการพฒันาและปรับปรุงฐานขอ้มูลลูกคา้อยูต่ลอดเวลา 
 

 
2.2. การตลาดออนไลน์ 

นกัการตลาดช่ือ Smith และ Chaffey (2005) ไดก้ล่าววา่ การใชแ้นวคิดการประกอบธุรกิจ
ในรูปแบบการท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้ นจะส่งผลดีกับองค์กรเป็นอย่างสูงเน่ืองจาก
ความสามารถในการจ าแนก (Identity) ผูบ้ริโภคไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นใคร มีจุดประสงค์อะไรต่อ
ความตอ้งการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้องสนทนา จึงสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลขอผูบ้ริโภค 
ส่งผลให้เกิดการรู้ทนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้(Anticipating) ท าให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้ได ้(Sastify) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด (Effectively) 

 



 
 

 

Marketin Oops (2552) อธิบายเร่ืองการใชง้าน Social Media ไวว้า่ เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีกลุ่ม
คนผูใ้ชง้านเป็นผูส่ื้อสารในสารนั้น ๆ หรือการบอกต่อเร่ืองราว การเขียน ประสบการณ์รูปภาพหรือ
บนัทึกเคล่ือนไหว ท่ีผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ขียนข้ึนเองโดยน ามากระจายถ่ายทอกบอกต่อบนพื้นท่ีของตวัเองใน
โลกออนไลน์หรือ Social Media ท่ีใหบ้ริการ เพื่อน าพาสารมาเผยแพร่ในสังคมท่ีโลกออนไลน์ก าลงั
เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ไดว้่า ส่ือออนไลน์ได้เขา้มามี
อิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้ งแต่ต่ืนเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้ งความรวดเร็วและความ
สะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงัถูกน ามาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์(Online Marketing) ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถท าให้
ผูอ่ื้นรู้จกัเราหรือสินคา้ของเราไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท าการตลาดในส่ือออนไลน์ เช่น โฆษณา 
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อท าให้
สินคา้ของเราเป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากข้ึน โดยใชว้ธีิต่างๆ ในการ โฆษณาเวบ็ไซต์ หรือ โฆษณาขายสินคา้
ท่ีจะน าสินคา้ของเราไปเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์ เพื่อให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่
เขา้มาใชบ้ริการหรือซ้ือสินคา้ของเราในท่ีสุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถ
ท าไดห้ลายช่องทาง ดงัน้ี 

1. Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็นการท าใหสิ้นคา้ของเราติด
อนัดบัการคน้หาในล าดบัแรกๆ ซ่ึงจะท าใหเ้ราถูกคน้พบไดง่้ายและถูกคลิกไดบ้่อยกวา่เวบ็ไซต์
ท่ีอยูด่า้นล่างหรืออยูใ่นหนา้ถดัไป แบ่งออกเป็น SEO (การท าเวบ็ไซตข์องเราให้ติดอนัดบัของ 
Google) กบั PPC (การซ้ือ Ads บน Google) 

2. Email Marketing คือ การตลาดท่ีท าผา่นอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ต่างๆ ถึงลูกคา้ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดท่ีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็น
การท าการตลาดท่ีตรงกลุ่ม และสามารถเขา้ถึงผูรั้บภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

3. Social Marketing คือ การตลาดท่ีท าผา่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซ่ึง Social Marketing ก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เพราะมีสถิติการ
ใชง้านสูงกวา่แหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 

 
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เร่ืองยาก เพียงแค่รู้จกัสินคา้และสามารถ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนได ้เพียงเท่าน้ีสินคา้ของก็สามารถเป็นท่ีรู้จกั และสร้างยอดขายใน
โลกออนไลน์ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
 

https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/facebook-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/google-ads/
https://www.nipa.co.th/digital-channels/video-ads/
http://instagram.nipa.co.th/


 
 

 

 
 
2.3.1เคร่ืองมือทางการตลาดออนไลน์ 

Facebook’s Power Editor เคร่ืองมือส าหรับการท าโฆษณาบน Facebook หากคุณตอ้งการ
ท าโฆษณาจ านวนไม่เกิน 10 โฆษณาอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือน้ี แต่ตอ้งการทดสอบโฆษณา
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดอาจจะตอ้งทดลองโฆษณาเป็นจ านวนหลายสิบหรือหลกัร้อยเลย ดงันั้น
เจา้ Power Editor น้ี จะช่วยให้คุณสร้างโฆษณาท่ีคลา้ย ๆ กนั ออกมาในเวลาอนันอ้ยนิด ซ่ึงจากเดิม
ท่ีคุณอาจใชเ้วลาในการสร้าง 1 ชัว่โมง อาจเหลือเพียงไม่ก่ีนาที 

MAILCHIMPหากท า Email Marketing เพื่อเก็บขอ้มูลอีเมล์ของผูช้มและกลุ่มลูกคา้แลว้ 
จะตอ้งมีเคร่ืองมือการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการใช ้Excel ในการบริหารอีเมล์เป็นร้อยเป็น
พนันั้น Excelก็อาจจะเอาอยู่ แต่หาก Email Lists เติบโตระดบัหลกัหม่ืน หลกัแสน อาจจะตอ้งมี
ปัญหากบัการใชสู้ตร Excel และการจดัส่ง Email ให้กบัฐานผูช้มเหล่านั้น รวมไปถึงจะตอ้งเจอกบั
Plateform Email อย่าง Hotmail หรือ Gmail ในฐานะท่ีอาจถูกมองวา่เป็นอีเมล์สแปมอีกดว้ย แต่ 
MailChimpจะช่วยให้สามารถเก็บอีเมล์ได้ดีข้ึนแล้วยงัช่วยในการจดัการปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

CANVAหากไม่มีทีมกราฟิกท่ีคอยท ารูปภาพในการโพสลงบน Website/Blog หรือ Social 
Media ต่างๆสามารถใช ้Canvaช่วยในการออกแบบไดอ้ยา่งง่ายดาย ซ่ึงตวั Canvaน้ี เป็นเคร่ืองมือใน
การจดัการรูปภาพกราฟิกขนาดท่ีเหมาะสมกบัแพลตฟอร์มท่ีคุณจะน าไปใชโ้ดยอตัโนมติั ไม่วา่จะ
เป็นขนาดของรูปบน Facebook  Instagram Youtubeหรือจะออกแบบขนาดของนามบตัร โปสเตอร์ 
ก็สามารถท าได ้

Google Analytics หากมีเวบ็ไซตธุ์รกิจ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีนอกจากจะตอ้งมี Content อยูบ่น
เว็บไซต์แล้ว ส่ิงท่ีขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เคร่ืองมือการเก็บสถิติ เคร่ืองมือการวดัผล ซ่ึง Google 
Analytics สามารถท าหน้าท่ีน้ีได้เป็นอย่างดี แถมใช้กนัแบบฟรี ๆ ไม่มีเง่ือนไขแฝงอีกดว้ย ส่ิงท่ี 
Google Analytics จะมอบใหน้ั้น จะท าใหท้ราบวา่ Content ใดบนเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการตอบรับท่ีดีสุด
ผูเ้ขา้ชมมาจากเวบ็ไซตห์รือส่ือโซเชียลใดเยอะเป็นอนัดบัตน้ ๆ  รวมไปถึงมนัสามารถเก็บขอ้มูลได้
กระทัง่วา่ ลูกคา้เขา้มายงัหนา้ซ้ือสินคา้แลว้ไปไหนต่อ ออกจากหน้าเวบ็ไซต์หรือคลิกไปยงัตะกร้า
สินคา้ 

SUMOหากตอ้งการตวัช่วยท่ีจะท าใหเ้วบ็ไซตเ์ติบโต มีจ านวนคนเขา้เวบ็ไซตม์ากข้ึน ก็
เหมือนกบัการมีคนเขา้มาท่ีหนา้ร้านคา้มากข้ึน ท าใหมี้โอกาสในการน าเสนอสินคา้หรือบริการได้
มากข้ึนเช่นกนั โดย Sumo นั้น จะมีเคร่ืองมือน่าใชอ้ยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ 



 
 

 

 
a) เคร่ืองมือสร้าง Landing Page พร้อมเก็บ Email ในหนา้ Home Page ของเวบ็ไซต ์เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเก็บ Email จากผูเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตส์ าหรับน าไปท า Email Marketing ต่อไป 
b) เคร่ืองมือวิเคราะห์หนา้เวบ็เพจ อาทิ Heat Map และ Content Analytics เพื่อวเิคราะห์วา่คนเขา้

เวบ็ไซต ์หรือ Sales Page แลว้มีการกด Click บริเวณไหนมากนอ้ยแค่ไหน มีการกดปุ่ม Call-
to-Action ก่ีคร้ัง ไล่อ่านหนา้เวบ็ลงมาลึกแค่ไหน ฯลฯ เพื่อน าไปออกแบบหนา้เวบ็ไซตใ์หค้น
อยูน่านข้ึนและ Click มากข้ึน เป็นตน้ 

Google Driveบน Google Drive สามารถเก็บขอ้มูลเป็นฮาร์ดดิสก์ออนไลน์ให้คุณใชฟ้รีได้
ถึง 15 GB (ซ่ึงสามารถเพิ่มความจุน้ีด้วยการจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยต่อเดือน) และหากกล่าวถึง
โปรแกรมท่ีใชอ้อฟฟิศแลว้ ทุกคนก็รู้จกั Microsoft Office เช่น Word  Excel  PowerPoint และท่ี
กล่าวมานั้น บน Google Drive ก็มีให้ใช้กนัแบบฟรี ๆ ไม่ตอ้งจ่ายค่า License อีกด้วย โดย
โปรแกรมท่ีมีใหใ้ชท่ี้แนะน ามีดงัน้ี 

a) Google Docs  ใชส้ าหรับการพิมพแ์ละแกไ้ขเอกสารต่าง ๆ 
b) Google Sheets  ใชส้ าหรับสร้างและแกไ้ขสเปรดชีตต่าง ๆ 
c) Google Slides  ใชส้ร้างและแกไ้ขงานน าเสนอท่ีสวยงาม 
d) Google Forms  ใชส้ร้างแบบฟอร์มท่ีสวยงามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูล้งทะเบียน 

Google Alertsสามารถติดตามการเคล่ือนไหวในแวดวงอุตสาหกรรมของไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
วา่ในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น มีใครท าอะไร ท่ีไหน และเม่ือไหร่ไดอ้ยา่งทนัท่วงที หรือแมก้ระทัง่
ใช้ติดตามว่า มีใครบนโลกออนไลน์กล่าวถึงบา้ง เพราะตวั Google Alerts น้ี สามารถตั้งค่าดว้ย 
Keyword หรือค าท่ีสนใจจะติดตาม ในทุก ๆ คร้ังท่ี Google มีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ ๆ จะแจง้เตือน
ผา่น Email ทนัที ซ่ึงสามารถตั้งค่าไดด้ว้ยวา่ สามารถให้แจง้ดว้ยความถ่ีแค่ไหน เช่นแจง้ทนัที หรือ
ทุก ๆ วนั ทุก ๆ สัปดาห์ ก็สามารถท าได ้

Leadpagesการให้ความส าคญักบัการสร้าง Lead Generation ในการสร้างฐานรายช่ือวา่ท่ี
ลูกค้าให้กลายมาเป็นลูกค้า ต้องสร้างLeadpagesท่ีช่วยให้หน้าเว็บเพจช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ลงทะเบียนของผูเ้ยีย่มชมมากยิง่ข้ึน  

Keyword Planner การลงโฆษณาบน Google และจริงจงักบัการท า Search Engine 
Optimiztion (SEO) จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้การใช้งาน Keyword Planner เพราะโปรแกรมจะ
วเิคราะห์จากพฤติกรรมการคน้หาจริง ๆ บน Google ซ่ึงทุกๆ คร้ังท่ีมีผูค้นพิมพค์  าคน้หาบน Google 
เจา้ตวัโปรแกรมน้ีก็จะบนัทึกขอ้มูลและเก็บเป็นสถิติเอาไว ้วา่จริงๆ แลว้ ผูค้นบนโลกออนไลน์นั้น 



 
 

 

มกันิยมพิมพค์  าคน้หาวา่อยา่งไรบา้ง ซ่ึงสามารถน าไปสร้างโฆษณาบน Google Adwordsหรือน าไป
ท า SEO ใหก้บั Content บนเวบ็ไซตเ์พื่อใหติ้ดอนัดบัการคน้หาท่ีดีบน Google  

WordPressหากกล่าวถึงการท า Content Marketing บนเวบ็ไซตข์องธุรกิจWordPress คือ
เคร่ืองมือท่ีจะท าให้การจดัการ Content เป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึนอยา่งมาก เพราะหากกล่าวถึงเวบ็ไซต ์มนั
เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน ยุ่งยาก รวมไปถึง การท่ีมาเสียเวลาในการเรียนรู้เร่ืองเขียนเว็บไซต์ด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่หากจริงจงักบัเร่ืองการท า Content Marketing บนเวบ็ไซต์ธุรกิจแลว้ล่ะก็ 
WordPress สามารถจดัการไดอ้ยูห่มดั โดยท่ีคุณแทบจะไม่ตอ้งรู้ภาษาคอมพิวเตอร์เลยก็ยงัได ้เพราะ
มนัถูกออกแบบมาให้ใชง้านเผยแพร่ Content ไดอ้ยา่งง่ายดาย รวมไปถึงมีส่วนเสริม (Plugin) ท่ีจะ
ช่วยให้เวบ็ไซตข์องคุณดูดีและมีประสิทธิภาพให้เลือกใชก้นัแบบนบัไม่ถว้น ซ่ึงส่วนใหญ่ฟรีและ
ใชง้านไดดี้ 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่การตลาดออนไลน์ จดัเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการหา
ลูกคา้และรักษาลูกคา้ และพฒันาความสัมพนัธ์ของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึนจนเกิดเป็นความจงรักภคัดีต่อ
องคก์รดงันั้นการบริหารการตลาดออนไลน์จะตอ้งมีการพฒันาและหากลยทุธ์ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยท าการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ และศึกษาปัจจยัทางดา้น
อ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อการตลาดออนไลน์ขององคก์รเพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
ทราบจุดอ่อนและจุดแขง็ของการตลาดออนไลน์เพื่อท าการพฒันาและปรับปรุง ใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัต่อเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ลูกคา้และองคก์ร 
 
2.3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ณัฐศกัด์ิ วรวิทยานนท์ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้
และบริการผ่านออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.16) เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นขอ้มูลส่วนตวั และดา้นสินคา้ มีทศันคติอยู่ในระดบัมาก และในส่วน
ของด้านช่องทางการช าระเงิน และด้านการให้บริการ มีทศันคติอยู่ในระดับปานกลางส าหรับ
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผา่นออนไลน์หลงัการตดัสินใจซ้ือโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (x=4.05) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นขอ้มูลส่วนตวั ดา้นสินคา้และดา้น
ช่องทางการช าระเงิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และในส่วนของดา้นการให้บริการ มีทศันคติ
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยภาพรวม ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผ่าน
ออนไลน์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 
 

 

เฟดเดอริค นิวเวล(Frederick Newll&Loyalty COM 1999 : 69) ไดใ้ห้ความหมายของการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ไดว้า่ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างทศันคติหรือความชอบต่อองค์กร กบัพนกังาน
แต่งละคน ช่องทางการส่ือสารและลูกคา้ท่ีเป็นผลมาจากการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานและการ
รักษาลูกค้า จุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ CRM  คือการบริหารเปล่ียนเสริมก าลงัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค CRM เนน้วา่องคก์รควรจะคน้หาและให้ความสนใจวา่ลูกคา้ของคุณให้ให้คุณค่ากบัส่ิงใด
มากกว่าจะสนใจส่ิงใดท่ีคุณก าลงัตอ้งการจะขายให้กบัลูกคา้ เพราะนั้นอาจเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งท าคือเสนอสินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้เห็นวา่มีคุณค่า 

วทิยา สุหฤทด ารง (2546) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์หรือ CRM นั้นวา่
หมายถึง การสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้และผูท่ี้มีโอกาสจะมาเป็นลูกคา้ดว้ยความเขา้ใจในความตอ้งการ
ของลูกคา้และการตอบสนองดว้ยผลิตภณัฑ์และการบริการผา่นช่องทางต่างๆแนวทาง CRM ของ
ผูบ้ริหารทัว่ไปจะมีคุณลกัษณะท่ีเป็นกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาวโดยมุ่งเน้นไปท่ีอุปสงค์ของลูกคา้ 
การจดัการให้ความตอ้งการของลูกคา้ตรงกบัคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอต่อลูกคา้ การสร้าง
ส่วนแบ่งทางการตลาดและการวเิคราะห์ความตอ้งการความชอบและพฤติกรรมของลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ี
จะถูกบนัทึกไวบ้นฐานขอ้มูลขององคก์รหรือบริษทัเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ในการ
ก าหนดและพยากรณ์อุปสงคเ์พื่อบริหารจดัการโซ่อุปทาน การพยายามาสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

(ท่ีมา: บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 2562) 

 

 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
 ทีต่ั้งของสถานประกอบการ    59  หมู่ท่ี11 ซอยจรัญสนิทวงศ3์5 ถนนจรัญสนิทวงศ ์

แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหานคร 10170 
 โทรศัพท์  0-2864-9485 

 เวลาท าการ  จนัทร์-เสาร์  เวลา 08:00-17:00 

 

tel:028649485


 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

(ท่ีมา: บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 2562) 

3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

1. ประกอบกิจการน าเท่ียวแบบน าเท่ียวภายในประเทศ (Domestic) 
2. น าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) 
3. การจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศไทย (Inbound) 
4. การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา(incentive) 
5. แพค็เกจทวัร์(Package Tour) 
6. รับจองหอ้งพกั และแนะน าการเดินทางในสถานท่ีต่างๆ 
7. บริการเรียบเรียงเอกสารการยืน่วซ่ีาเพื่อผา่นเขา้ประเทศ 
8. บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินและร้านอาหาร 

3.3 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัทบรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไดก่้อตั้งบริษทัมาเป็นเวลา 9 ปี ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจ

อยา่งดีจากลูกคา้ เพราะบริษทัเนน้การบริการท่ีดีมีคุณภาพเนน้การบริการให้ประทบัใจเกินกวา่ท่ีลูกคา้

คาดหวงั ท าให้บริษทัไดรั้บค าชมไดรั้บการใชบ้ริการอย่างแพร่หลาย บริษทัไดก่้อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2549 

ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  



 

 

3.4 โครงสร้างองค์กร 

 

 

ภาพท่ี 3.3 โครงสร้างองคก์รของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

(ท่ีมา: บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

กร
รม

กา
รผ

ูจ้ดั
กา

ร 

แผนกปฏิบติังาน  

(Tour Operation) 

แผนกทวัร์ต่างประเทศ 
(Outbound Tour) 

แผนกวซ่ีา (Visa Service) 

แผนกทวัร์ในประเทศ 
(Domestic Tour) 

แผนกตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม 
(Ticketing and Reservation) 

แผนกการขายและการตลาด 
(Sales and Marketing) 

แผนกบุคคล (Human 
Resource) 

แผนกการเงินและการบญัชี 
(Finance and Accounting)  



 

 

 

3.5 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

รูปที ่3.4นักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

 ช่ือนักศึกษา:นางสาวชญานิษฐไ์พปัญญา 
 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย:พนกังานทัว่ไป   
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงแรม  ติดต่อสถานทูต ศูนยย์ื่นวีซ่า 
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

2. หาอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับออกทวัร์ 
3. ท า Presentationโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อน าไปใชใ้นการน าเสนอลูกคา้ 
4. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 
5. สแกนพาสปอต วซ่ีาเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของบริษทั 
6. จดัเตรียมเอกสารการขอยืน่วซ่ีาใหก้บัลูกคา้ 
7. เคลียร์บิลค่าใชจ่้ายของบริษทั 



 

 

 

 

รูปที ่3.5นักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

 ช่ือนักศึกษา:นาย ธีรภพ กนันอ้ย 
 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย:พนกังานทัว่ไป   
 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

1. ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น ร้านอาหารสถานทูต ศูนยย์ื่นวีซ่า 
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

2. หาอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับออกทวัร์ 
3. ท า Presentationโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อน าไปใชใ้นการน าเสนอลูกคา้ 
4. เตรียมอุปกรณ์ ในการออกทวัร์ 
5. จดัเตรียมเอกสารการขอยืน่วซ่ีาใหก้บัลูกคา้ 
6. เคลียร์บิลค่าใชจ่้ายของบริษทั 
7. ออกแบบไวนิลส าหรับออกทวัร์ 

 

 



 

 

3.6 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 
 

รูปท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ  ศศิร์รัช  สัจพรพจนารถ 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :คุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ 

ต าแหน่ง : Assistant Manager 

รายละเอยีดงาน: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

 

 
 

รูปท่ี 3.7 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ  วภิาว ี มีบุญล ้า  

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 



 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :คุณ  วิภาว ี มีบุญล ้า 

ต าแหน่ง : Operation 

รายละเอยีดงาน: ท าเก่ียวกบัวซ่ีา การยืน่วซ่ีา การเตรียมเอกสารส าหรับขอวซ่ีา 

 
 

รูปท่ี 3.8 พนกังานท่ีปรึกษาคุณ ณิชากร  วงษท์วทีรัพย ์

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา :คุณ ณิชากร  วงษท์วทีรัพย ์

ต าแหน่ง : Ticketing  

รายละเอยีดงาน: จองตัว๋ ออกตัว๋ 

 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคมถึง วนัท่ี30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

3.8ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาพี่เล้ียงและอาจารยเ์ร่ืองหวัขอ้ส าหรับโครงงานสหกิจศึกษา 
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 
3. ศึกษาและเร่ิมท าการเขียนโครงงานท่ีจะเสนอโดยมีพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าแนะน า 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
5. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและพี่เล้ียงคอยให้ค  าแนะน าในการท า

รูปเล่มโครงงาน 



 

 

ตารางที ่3.1แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. เอกสาร 

   2. คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 

อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ :1.โปรแกรม Microsoft Word 

   2.โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

   3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.10 รูปแบบโครงงาน 

การศึกษาโครงงานเร่ืองระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต 

จ ากดั เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพโดยวธีิการเก็บขอ้มูลและสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อใหท้ราบ

ถึงปัญหาและวธีิการพฒันาระบบ CRM เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บับริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัได้

ในอนาคต 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เดือนท่ี 
พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

คิดหวัขอ้โครงงาน      
ศึกษาและคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 

    

เร่ิมเขียนโครงงาน     
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ     
จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน     



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานโครงงาน 
การจดัท าโครงงานการสร้างระบบ CRM  และการตลาดออนไลน์ ใหก้บับริษทับรอน ทราเวล 

มาร์ต จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และเก็บขอ้มูลขั้น

พื้นฐาน ของลูกคา้เพื่อนลดความผดิพลาด และเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ายิง่ข้ึน 

4.1  การออกแบบกลยุทธ์ CRM 

4.1.1ขั้นตอนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นแรกในการวางกลยทุธ์ CRM นั้น เราจะตอ้งทราบก่อนวา่ลูกคา้เป้าหมายของเราน่าจะเป็น

ใคร เป็นระดบั Trade หรือระดบั Consumers หรือเป็นทั้งสองกลุ่ม เน่ืองจากการท าตลาดและการสร้าง 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในตลาดธุรกิจท าการวิเคราะห์โดยการสอบถามพนกังานในบริษทับรอน ทราเวล 

มาร์ต จ ากดัวา่พฤติกรรมของลูกคา้แต่ละคนมีความสนใจดา้นนั้น ช่ืนชอบอะไรและส่วนหน่ึงวิเคราะห์

จากขอ้มูลลูกคา้ท่ีมีและยงัไมไ่ดจ้ดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัแหล่งคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กลุ่มตวัอยา่งมาทั้งหมดเป็นจ านวน 97 คน 

 

 4.1.2ขั้นตอนท่ี 2 เก็บขอ้มูลลูกคา้  

ท าการเก็บขอ้มูลถูกเก็บผา่น Google Sheet ใน Google Drive จดัเก็บบนัทึกให้มากท่ีสุด ตั้งแต่ 

วนั/เดือน/ปีเกิด ของลูกคา้ ช่ือ อายุ เพศ สถานภาพ เลข Rop สถานท่ีเท่ียว อาหาร อาชีพ สถานท่ีเกิด 

สัญชาติ ไปจนถึงการวดัความพึงพอใจลูกคา้ เพื่อสร้างวตัถุดิบในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ขอ้มูล 

ท าแบบส ารวจประวติั พฤติกรรม รสนิยมการบริโภคสินค้าและบริการของลูกค้า จดัเก็บข้อมูลให้

ครบถว้น ถูกตอ้ง เพื่อและเรียกใช้งานไดง่้าย หากใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อ

ความสะดวก ควรเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม มีความพร้อม และความคุม้ค่าต่อการใช้งานลูกคา้มี

ความส าคญัไม่เท่ากนั จึงตอ้งจดัล าดบัความส าคญัอย่างเหมาะสม โดยการจดัแบ่งกลุ่มและจดัเรียง

ความส าคญัของลูกคา้ ส าหรับก าหนดประเภทของกลุ่มลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดก าไรสูงสุด กลุ่มท่ีควรสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีและควรรักษาไว ้และกลุ่มท่ีไม่สามารถรักษาไวไ้ด ้ยิง่แบ่งกลุ่มไดช้ดัเจน และแยกยอ่ย

เท่าใด 



 

 

 

รูปท่ี 4.1 Google drive 

(ท่ีมา: https://1th.me/7568) 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 Google sheet 

(ท่ีมา: https://1th.me/9Tj3 ) 

 

4.1.2.1  การจดัเก็บขอ้มูล 

จะท าการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้บริษทับรอน ทาเวล มาร์ต จ ากดั จ  านวน 97คนขอ้มูลท่ีจะจดัเก็บ 

จะถูกเก็บไวผ้า่น google drive  ในgoogle sheet  โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัของลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1.ช่ือ นามสกุล 

2.วนั/เดือน/ปีเกิด 

3. อาย ุ

4. เพศ 

https://1th.me/7568


 

 

5.สถานภาพ 

6. เลข Ropคือ โปรแกรมสะสมไมลข์องสายการบินไทยท่ีสมาชิกสามารถสะสมไมลเ์ม่ือเดินทางกบัสาย

การบินของประเทศไทย และสายการบินพนัธมิตร สตาร์ อลัไลแอนซ์ รวมถึงการสะสมไมลก์บัคู่สัญญา

ท่องเท่ียว และคู่สัญญาดา้นธุรกิจการเงินต่างๆ 

สมาชิกสามารถน าไมลส์ะสมมาแลกเป็นรางวลั เช่น รางวลับตัรโดยสาร รางวลัอพัเกรดกบั สายการบิน

ไทย และสายการบินพนัธมิตร สตาร์ อลัไลแอนซ์ รางวลัโรงแรมคู่สัญญา รางวลัคู่สัญญาไลฟ์สไตล ์

และรางวลัโปรโมชัน่พิเศษอ่ืนๆ 

สมาชิกบตัรเงิน บตัรทอง และบตัรแพลทินมั จะไดสิ้ทธิประโยชน์ มากมาย อาทิ การรับท่ีนัง่ส ารอง

ก่อนการเช็คอินก่อนการรับสัมภาระก่อน สิทธ์ิรับน ้าหนกักระเป๋าเพิ่ม บริการห้องรับรองท่ีสนามบิน 

อภินนัทนาการอพัเกรดตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละสถานภาพสมาชิก 

7. สถานท่ีเท่ียวคือสถานท่ีท่ีลูกคา้ช่ืนชอบไปเท่ียว 

8. อาหาร คือ อาหารท่ีลูกคา้ช่ืนชอบและ อาหารท่ีทานไม่ได ้ขอ้จ ากดัของอาหาร 

9. อาชีพ 

10.สถานท่ีเกิด 

11. สัญชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2.1  ฐานขอ้มูลลูกคา้ตวัอยา่งทั้งหมด97คน 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 การจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทับรอนทราเวล มาร์ต จ ากดัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.4 การจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทับรอนทราเวล มาร์ต จ ากดัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5การจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทับรอนทราเวล มาร์ต จ ากดัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 



 

 

 

 

รูปท่ี 4.6การจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษทับรอนทราเวล มาร์ต จ ากดัในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3ขั้นตอนท่ี3 วเิคราะห์ขอ้มูลจดัแบ่งกลุ่มและจดัเรียงความส าคญัของลูกคา้ 

ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ เราไดแ้บ่งออไดท้ั้งหมด 9 กลุ่มตามประเทศดงัน้ี 

 

4.1.3.1กลุ่มท่ี 1 กลุ่มลูกคา้ ประเทศ SPAINทั้งหมด 13 คน 

ช่วงอายุระหว่าง 35 – 60 ปี 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม SPAIN 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.7 พบวา่ช่วงอายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ Spain 3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอาย ุ60 50 49 

 

 

 



 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน SPAIN ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.8 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม SPAIN 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.8 พบวา่ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน Spain ชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือWestern , Food  

Vegetarian Food , Japanese Food 

 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า SPAIN  

 

รูปท่ี 4.9 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม SPAIN 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.9 พบวา่อาชีพในกลุ่มลูกคา้ Spain 3 อนัดบัแรกคือ Nurse, Chef, Officialdom 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.10 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ SPAIN  

(ท่ีมา: Bookingdd.com) 

จากรูปท่ี 4.10 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ SPAIN โปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้เป็น

ท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Nurse  Chef  Officialdom ท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่นและมี Budget ท่ี

เหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศสเปน 7 วนั 4 คืนราคาเร่ิมต้นที ่41,900 บาทไม่รวมวซ่ีา 

วนัท่ี1  สนามบินสุวรรณภูมิ โดฮา 

วนัท่ี2  มาดริด กอร์โดบา ชมเมือง 

วนัท่ี3  กอร์โดบา  เซบีญ่า มหาวหิารแห่งเมืองเซบียา่ กาเซเรส 

วนัท่ี4  กาเซเรส โทเลโด มาดริด 

วนัท่ี5  มาดริด อาวลิา เซโกเบีย มาดริด 

วนัท่ี6  มาดริด พระราชวงัหลวง  ปูเอตา้เดลซอล เดินทางกลบั 

วนัท่ี7  สนามบินสุวรรณภูมิ 

 ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 35 – 60 ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Western Food ,Vegetarian Food และ Japanese 

Food ทริปคร้ังต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

 



 

 

4.1.3.2กลุ่มท่ี 2กลุ่มลูกคา้ ประเทศ NETHERLAND ทั้งหมด 14 คน 

ช่วงอายุระหว่าง 30-60 ปี 

 

รูปท่ี 4.11 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม NETHERLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.11 พบวา่อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ NETHERLAND  3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอาย ุ58 57 55 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน NETHERLAND ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.12 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม NETHERLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.12 พบวา่ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน NETHERLAND ชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ 

Chinese Food, Seafood, Japan Food, Thai Food 

 



 

 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า NETHERLAND  

 

รูปท่ี 4.13 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม NETHERLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.13 พบวา่อาชีพในกลุ่มลูกคา้ NETHERLAND 3 อนัดบัแรกคือ Yoga , Teacher , 

Officialdom  Pharmacist 

 

 

รูปท่ี 4.14 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ NETHERLAND 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com) 



 

 

 

จากรูปท่ี 4.14 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ NETHERLANDโปรแกรมท่องเท่ียว

ขา้งตน้เป็นท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Yoga Teacher  Officialdom  Pharmacist ท่ีตอ้งการเวลา

พกัผอ่นและมี Budget ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศเนเธอร์แลนด์  7 วนั ราคาเร่ิมต้นที ่39,900 บาทไม่รวมค่าวซ่ีา 

วนัท่ี 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูไบ 

วนัท่ี 2  ดูไบ  อมัสเตอร์ดมั  ล่องเรือหลงัคากระจก ดามส์สแควร์ 

วนัท่ี 3  อมัสเตอร์ดมั  หมู่บา้นกีธูร์น โวเลนดมั  ซานส์สคนัส์ 

วนัท่ี 4  อมัสเตอร์ดมั  แอนตเ์วร์ิป  บรัสเซล  อะโตเม่ียม จตุัรัสกรองดป์ลาซ แมเนเกนพิส 

วนัท่ี 5  บรัสเซลส์ ปารีส มองมาร์ต  ล่องเรือแม่น ้าแซนน์  

วนัท่ี 6  ปารีส  City Tour DUTY FREE หา้งลาฟาแยต กรุงเทพฯ    

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 30 – 60 ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Chinese Food Seafood  และ Thai Food ทริปคร้ัง

ต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

4.1.3.3กลุ่มท่ี 3 กลุ่มลูกคา้ ประเทศ ITALYทั้งหมด 17 คน 

ช่วงอายุระหว่าง 35-65 ปี 

 
รูปท่ี 4.15 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม ITALY 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.15 พบวา่อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ ITALY3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอาย ุ66 64 54 



 

 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน ITALT ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.16 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม ITALY 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.16 พบวา่ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน ITALYชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ Italian, 

Seafood, Western Food 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า ITALY 

 

รูปท่ี 4.17 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม ITALY 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.17 พบวา่อาชีพในกลุ่มลูกคา้ ITALY 2 อนัดบัแรกคือ Chef ,  Nurse 



 

 

 

รูปท่ี 4.18 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ ITALY 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com) 

จากรูปท่ี 4.18 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ ITALYโปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้เป็น

ท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Chef   Nurse ท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่นและมี Budget ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศอติาลีราคาเร่ิมต้นที ่87,900บาท 

วนัท่ี1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมิลาน 

วนัท่ี 2 มิลาน เซอมิโอเน่ล่องเรือทะเลสาบเกรดาอุทยานโดโลไมตจุ์ดชมววิโบสถซ์านตา้

แมกดลันา โบลซาโน ชมเมือง 

วนัท่ี 3  โบลซาโน โอร์ทิเซยนัง่กระเชา้ชมววิ แอลป์เดอซุสซิ ทะเลสาบเบรียสเวอร์เซียโก ดิ

โซปรา คอร์ดิน่าดิเอมเพสโซ 

วนัท่ี 4 คอร์ติน่าทะเลสาบมิซูริน่า เกาะเวนิส ชมจตุัรัสซานมาร์โค – สะพานเรียลอลัโต ้

วนัท่ี 5 เวนิส เกรฟอินเชียนติชิมไวน์ เชียนติ CastellodiVerrazzano ฟลอเรนซ์ เดินชมเมือง  

จตุัรัสไมเคิลแองเจโล 

วนัท่ี 6 ฟลอเรนซ์เส้นทางโรแมนติกแห่งทสัคานีมอนเตริคจิเน่เซียน่าซานจีมิญญาโน  

วนัท่ี 7 ลาสเปเซีย นัง่รถไฟชมหมู่บา้นทั้งหา้ ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน เจนวั 

วนัท่ี 8 เจนวัมิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 9 มิลาน สนามบินเดินทางกลบั 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 35 – 65ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Italian  Seafood  และ  Western Food ทริปคร้ัง

ต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 



 

 

4.1.3.4กลุ่มท่ี4 กลุ่มลูกคา้ ประเทศFINLAND  ทั้งหมด5  คน 

ช่วงอายุระหว่าง 40-65 ปี 

 

รูปท่ี 4.19 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม FINLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.19 พบวา่อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ FINLAND  3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอายุ 64 53 48 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน FINLAND ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.20 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม FINLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562 ) 

จากรูปท่ี 4.20 พบวา่ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน FINLANDชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ Western 

Food ,  Seafood , Chinese Food  

 

 



 

 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า FINLAND 

 

รูปท่ี 4.21 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม FINLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.21 พบวา่อาชีพในกลุ่มลูกคา้ FINLAND 3 อนัดบัแรกคือ Nurse , Engineer , Officialdom , 

Politician    

 

 

 

รูปท่ี 4.22 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ FINLAND 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com 2562) 



 

 

จากรูปท่ี 4.22 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ FINLANDโปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้

เป็นท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Nurse  Engineer  Officialdom  Politician   ท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่น

และมี Budget ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศฟินแลนด์10วนั ราคาเร่ิมต้นที ่133,900บาท 

วนัท่ี 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วนัท่ี 2  โคเปนเฮเกน  ปราสาทเฮลซิงงอร์  โคเปนเฮเกน้ 

วนัท่ี 3  โคเปนเฮเกน  หมู่เกาะแฟโร  น ้าตกมูลาฟอสเซอร์  

วนัท่ี 4  ล่องเรือชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร เคร์ิกจูบูเออร์  ทอร์สเฮาน์ 

วนัท่ี 5  หมู่เกาะแฟโร  โคเปนเฮเกน้  โอเดนเซ  

วนัท่ี 6  โอเดนเซ  ปราสาทเอเกสโคฟ  ออร์ฮุส  อลับอร์ก 

วนัท่ี 7  อลับอร์ก  มหาวหิารบูโดลฟี  เฟรดเดอริกชาวเฟ่น  นัง่เรือเฟอร์ร่ี STENA LINE  

กอเทนเบิร์ก (สวเีดน) 

วนัท่ี 8  กอเทนเบิร์ก  เฮลซิงบอร์ก  

วนัท่ี 9  เฮลซิงบอร์ก   โคเปนเฮเกน  เดินทางกลบั 

วนัท่ี 10 สนามบินสุวรรณภูมิ     

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 40 – 65ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Western Food   Seafood  และ Chinese Food 

ทริปคร้ังต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3.5กลุ่มท่ี5 กลุ่มลูกคา้ ประเทศ ENGLAND  ทั้งหมด 27 คน 

ช่วงอายุระหว่าง 40-65 ปี 

 

รูปท่ี 4.23 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม ENGLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.23 พบวา่อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ ENGLAND  3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอายุ59 57 54 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน ENGLAND ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.24 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม ENGLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.24 พบวา่ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน ENGLANDชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ Italian, 

Seafood, Thai Food, Western Food    



 

 

 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า ENGLAND 

 

รูปท่ี 4.25 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม ENGLAND 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562 ) 

จากรูปท่ี 4.25 อาชีพในกลุ่มลูกคา้ ENGLAND 3 อนัดบัแรกคือ Nurse, Merchant, Officialdom      

 

 

 

รูปท่ี 4.26 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ ENGLAND 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com) 



 

 

จากรูปท่ี 4.26 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ ENGLANDโปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้

เป็นท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Nurse  Merchant  Officialdomท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่นและมี Budget 

ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศองักฤษ9วนั 7 คืน ราคาเร่ิมต้นที ่68,900บาท 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ  ลอนดอน 

วนัท่ี 2 ลอนดอน บาธ สโตนเฮนจน์ คาร์ดิฟ 

วนัท่ี 3 คาร์ดิฟ เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี ฟาร์มปลาเทราท ์ลิเวอร์พลู 

วนัท่ี 4 ลิเวอร์พลู เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก ชมเมือง 

สถานทีท่่องเทีย่วและแหล่งช้อปป้ิง  

  ลอนดอน บาธ สโตน์เฮนจ์  

  คาร์ดิฟ เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี  

  ฟาร์มปลาเทราท ์ 

  ปราสาทเอดินเบอระ  

  ชมทะเลสาบวนิเดอร์เมียร์  

  เขา้สนามแมนเชสเตอร์ เชสเตอร์ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ท  

  หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน  

  ล่องเรือแม่นา้เทมส์   

พเิศษเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน + ฟิซแอนด์ ชิพ 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 40 – 65ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Italian Seafood  Thai Food และWestern Food   

ทริปคร้ังต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.3.6กลุ่มท่ี6 กลุ่มลูกคา้ ประเทศDUBAIทั้งหมด 4คน 

ช่วงอายุระหว่าง 40-60 ปี 

 

รูปท่ี 4.27 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่มDUBAI 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.27 อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ DUBAI 3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอายุ 61 47 44 

 

อาหารทีลู่กค้าทีช่อบท่องเทีย่วใน DUBAI ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.28 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม DUBAI 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.28 ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน DUBAI ชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ Thai Food, Italian, 

Seafood 

 



 

 

 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า DUBAI 

 

รูปท่ี 4.29 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม DUBAI 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.29 อาชีพในกลุ่มลูกคา้ DUBAI 3 อนัดบัแรกคือ Doctor , Chef , Nurse   

 

 

รูปท่ี 4.30 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ DUBAI 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com ) 



 

 

จากรูปท่ี 4.30 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ DUBAIโปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้เป็น

ท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Doctor  Chef  Nurse  ท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่นและมี Budget ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ประเทศดูไบ5วนั 3 คืน ราคาเร่ิมต้นที ่28,900บาท 

วนัท่ี 1   กรุงเทพ สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดูไบ 

วนัท่ี 2   ตึกบุรจญเ์คาะลีฟะฮ ์อาบู ดาบี ถ่ายรูปกบัรถ Ferrari Grand Mosque Heritage Village 

ถ่ายรูปพาโนรามาววิองศา  เอทิฮดัทาวเวอร์ ชมน ้าพุ เตน้ระบ าแห่งดูไบ 

วนัท่ี 3  พระราชวงัชีค  สุเหร่าจูไมร่าห์ ชายหาดจูเมราห์ บุรจญอ์ลัอาหรับ  ข้ึนรถไฟ Monorail 

หมู่เกาะตน้ปาลม์ นัง่รถลีมูซีนชมเมืองทะเลทรายอาหรับโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

วนัท่ี 4   พิพิธภณัฑดู์ไบ  นัง่เรือAbraขา้มฟาก ตลาดเคร่ืองเทศ  ตลาดทอง ดูไบเฟรม เอมิเรตส์ 

มอลล ์สนามบินดูไบ 

วนัท่ี 5   สนามบินสุวรรณภูมิ 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 40 – 65ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Thai Food  และ Italian  ทริปคร้ังต่อไปอาจจะมี

การเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 

 

4.1.3.8กลุ่มท่ี8กลุ่มลูกคา้ ประเทศ  AUSTRIAทั้งหมด 5คน 

ช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี 

 

รูปท่ี 4.31 ช่วงอายขุองลูกคา้ ในกลุ่ม AUSTRIA 

 (ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.31 อายลูุกคา้ในกลุ่มประเทศ AUSTRIA 3 อนัดบัแรกคือ ช่วงอายุ 62 58 55 



 

 

อาหารท่ีลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน AUSTRIA ชอบรับประทาน 

 

รูปท่ี 4.32 อาหาร ของลูกคา้ ในกลุ่ม AUSTRIA 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.32 ลูกคา้ท่ีชอบท่องเท่ียวใน ENGLANDชอบรับประทาน 3 อนัดบัแรกคือ Thai Food ,  

Italian , Seafood 

อาชีพในกลุ่มลูกค้า AUSTRIA 

 

 

รูปท่ี 4.33 อาชีพของลูกคา้ ในกลุ่ม AUSTRIA 

(ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

จากรูปท่ี 4.33 อาชีพในกลุ่มลูกคา้ AUSTRIA 3 อนัดบัแรกคือEngineer, Doctor , Politician , Clerk    

 



 

 

 

รูปท่ี 4.34 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ AUSTRIA 

 (ท่ีมา: Bookingdd.com) 

จากรูปท่ี 4.34 โปรแกรมทวัร์แนะน าส าหรับกลุ่มลูกคา้ AUSTRIAโปรแกรมท่องเท่ียวขา้งตน้

เป็นท่ีนิยมและเหมาะส าหรับอาชีพ Engineer Doctor  Politician  Clerk  ท่ีตอ้งการเวลาพกัผอ่นและมี 

Budget ท่ีเหมาะสม 

รายละเอยีดส าหรับทัวร์ออสเตรีย10วนั 7 คืน ราคาเร่ิมต้นที ่61,900บาท 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ มิวนิค (เยอรมนี) 

วนัท่ี 2  มิวนิค เอท็ทาล พระราชวงัลินเดอร์โฮฟ  โอเบอรามาเกา  อินน์บรูค (ออสเตรีย) 

วนัท่ี 3  อินน์บรูค  นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาสตูไบ  ลานหิมะ เมืองอาร์มเซา  เบิร์ชเทสกาเดน้ 

วนัท่ี 4  เบิร์ชเทสกาเดน้ ล่องเรือทะเลสาบโคนิค  โบสถบ์าร์โธโลมิว ซอลลเ์บิร์ก  

วนัท่ี 5 เซนตว์ลูฟ์กงั  จุดชมวิวทะเลสาบฮลัลส์ตทัท ์เขา้ชมเหมืองเกลือ  หมู่บา้นฮลัสตทัท ์

วนัท่ี 6  ฮลัลส์ตทัท ์ กราซ  ชมเมืองเก่า ชอ้ปป้ิง  

วนัท่ี 7  กราซ รถไฟสาย เซมเมอร์ริง เวยีนนา  ชอ้ปป้ิง ดินเนอร์ม้ือพิเศษ ณ หมู่บา้นกร่ินซ่ิง 

วนัท่ี 8  เวยีนนา  เมืองเมลค ์หมู่บา้นวาเคาน์  ล่องเรือ กรุงเวยีนนา พระราชวงัเชินบรุนน์   

วนัท่ี 9 กรุงเวยีนนา  เดินทางกลบั 

วนัท่ี 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ส าหรับกลุ่มลูกคา้ 30 – 50ปีท่ีช่ืนชอบอาหาร Thai Food  Italian และSeafoodทริปคร้ังต่อไป

อาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่าน้ีเขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 



 

 

 

4.2 ขั้นตอนการติดตามผล 

           การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือการบริการ และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ

บริษทัและสินคา้หรือบริการของบริษทัในระยะยาว น าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสม ลดการสูญเสียลูกคา้ เพิ่ม

รายได้จากการท่ีลูกคา้ซ้ือซ ้ า หรือแนะน าให้คนรู้จกัซ้ือสินคา้ขององค์กร การส่ง e-mail ในเทศกาล

ส าคญัๆ อย่างเช่น การ์ดอวยพรวนัเกิด การ์ดวนัปีใหม่และวนัอ่ืนๆ มีส่วนลดต่างๆมากมายให้แก่ลูกคา้

ในวนัส าคญัท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 

 

รูปท่ี 4.35 การ์ดอวยพรวนัเกิด 

 (ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

รูปท่ี 4.36 การ์ดสุขสันตว์นัข้ึนปีใหม่ 

 (ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 



 

 

 

รูปท่ี 4.37GIFT VOUCHER 

 (ท่ีมา: คณะผูจ้ดัท า 2562) 

 

4.3 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาระบบ CRMของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัและการไดจ้ดัเก็บฐานขอ้มูล

ลูกคา้ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ขั้นตอนในการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล

และการติดต่อลูกค้า มีหลายขั้นตอน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดปัญหาและอุปสรรคมาจากการไม่ได้จดัเก็บ

ฐานข้อมูลเป็นหลักเป็น และจากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้สร้างฐานข้อมูลลูกคา้ไวใ้น Google Sheets 

สามารถเปิดเขา้ไปใชง้านไดต้ลอดใน Google Drive ท าให้ลดปัญหาการผิดพลาดดา้นกรอกขอ้มูลลูกคา้ 

ความล่าช้าเวลาส่ือสารกับลูกค้าและข้อมูลส่วนท่ีคณะผู ้จ ัดท าได้รวบรวมมาเป็นแค่ส่วนหน่ึงท่ี

บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัสามารถให้เปิดเผยได ้ถา้หากภายภาคหนา้ทางบริษทัจะน าไปใชง้าน

จริงอาจจะตอ้งมีการกรอกขอ้มูลส าคญัของลูกคา้ให้ลึกลงกวา่น้ีได ้สามารถบริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

ไดร้วดเร็วข้ึนเพราะมีฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบครันของลูกคา้ท าให้เกิดความพึงพอใจในการใชง้านของ

ลูกคา้และความน่าเช่ือถือขององคก์รมากข้ึนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดง อายุ อาหาร และอาชีพ ท่ีนิยมของ 3 อนัดบัแรกในแต่ละประเทศ 

 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ลูกคา้ท่ีนิยมใชบ้ริการในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัทั้งอายุ  อาชีพ 

อาหารท่ีชอบไมเหมือนกนั ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการจดัเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์รไม่วา่จะเป็นการส่ือสารคร้ังต่อไปเพื่อให้เกิดความประทบัมากท่ีสุด การเก็บฐานขอ้มูลไวเ้พื่อจดั

แนะน าข่าวสารและโปรแกรมทวัร์ใหม่ๆให้กบัลูกคา้ การส่งการ์ดอวยพรในวนัส าคญัต่างๆเพื่อความ

ประทบัใจและกลบัมาใช้บริการกับองค์กรอีก จากตารางและฐานขอ้มูลลูกค้าบริษทับรอน ทราเวล 

มาร์ต จ ากดัจะไดผ้ลสรุปดงัน้ี  

ประเทศสเปน อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหารWestern การใชบ้ริการคร้ังต่อไปของลูกคา้

กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Western เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 



 

 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Chinese การใชบ้ริการคร้ังต่อไปของ

ลูกคา้กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Chinese เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 

ประเทศอิตาลี อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Italian การใช้บริการคร้ังต่อไปของลูกคา้

กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Italian เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 

ประเทศฟินแลนด์ อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Western การใช้บริการคร้ังต่อไปของ

ลูกคา้กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Western เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 

ประเทศองักฤษ อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Italian Seafood Thai Western มีความนิยม

เท่าๆกนัการใชบ้ริการคร้ังต่อไปของลูกคา้กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Italian Seafood Thai Western เขา้

ไปในโปรแกรมทวัร์ 

ประเทศดูไบ อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Thai การใชบ้ริการคร้ังต่อไปของลูกคา้กลุ่มน้ี

ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Thai เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 

ประเทศออสเตรีย อาหารท่ีนิยมอนัดบัหน่ึงคือ อาหาร Seafood การใชบ้ริการคร้ังต่อไปของ

ลูกคา้กลุ่มน้ีก็จะมีการเพิ่มอาหาร Seafood เขา้ไปในโปรแกรมทวัร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกงานมาตั้งแต่วนัท่ี14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562รวม
ระยะเวลา 4 เดือนในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในบริษทับรอน ทราเวลมาร์ต จ ากดัท าให้ทราบถึง
ขั้นตอนการท างานต่างๆของของบริษทัการขั้นตอนการท าวซ่ีา การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ การจองท่ี
พกั การจองร้านอาหาร การหาขอ้มูลต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การเตรียมของ
ส าหรับของทวัร์แต่ละประเทศ การออกตัว๋เคร่ืองบิน ขั้นตอนการยื่นวีซ่า การท าแพลนการเดินทาง 
มีการท างานเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการและแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้และไดท้ราบ
ถึงปัญหาต่างๆท่ีต้องเกิดในการท างาน เรียนรู้ระบบงานอย่างเป็นแบบแผน โดยเร่ืองท่ีสถาน
ประกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือเร่ืองความรอบคอบ ทุกคนจะตอ้งมีความรอบคอบอย่าง
มากในการท างานท าใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุดโดยจะตอ้งมีประสิทธิภาพควบคู่ไปดว้ย ฝึกการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการท างานร่วมกนั และคณะผูจ้ดัท าไดท้  า
การเก็บฐานขอ้มูลลูกคา้ในระบบ CRM เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลลูกคา้และลดความผิดพลาดในการ
กรอกขอ้มูลหรือติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

   5.2.1 การท าระบบ CRM ในโปรแกรมหลกัมีการท าหลายขั้นตอนและตอ้งมีการซ้ือ
โปรแกรมมา คณะผูจ้ดัท าเลยตอ้งท าการเก็บขอ้มูลลูกคา้ผา่น Google Sheets ใน Google Drive  

5.2.2 ทางบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ให้ทั้งหมดจึง
สามารถเก็บขอ้มูลลูกคา้ตวัอยา่งมาใหดู้แค่ 97 คนและขอ้มูลส าคญัไม่สามารถน าออกมาเผยแพร่ได ้

5.2.3 โครงงานน้ีเป็นส่วนนึงในการพฒันาระบบ CRM ใน Google Sheets ของ
บริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัทางเดียวเท่านั้นยงัสามารถพฒันาระบบ CRM ไดท้างอ่ืนอีกดว้ย 

 

 

 



 

 

5.3 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.3.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.3.1.1 ไดเ้รียนรู้ระบบปฏิงานและการท างานต่างๆของบริษทัเช่น ขั้นตอนการเตรียม
เอกสารเพื่อขอวซ่ีา  ขั้นตอนการเตรียมของ แพคของส าหรับออกทวัร์ 

5.3.1.2 ไดเ้รียนรู้เร่ืองการตรงต่อเวลา  

5.3.1.3 ไดล้งมือปฏิบติังานจริงเช่น การติดต่อส่ือสารกบัองคก์รใหญ่ สถานทูต สถานยื่นวี
ซ่า ติดต่อโรงแรม ร้านอาหาร 

5.3.1.4 ท าใหรู้้จกัการท างานกบัผูอ่ื้น 

5.3.1.5 ท าใหรู้้จกัความอดทนในการท างานเช่น การติดต่อสอบถามสถานทูตต่างๆท่ีตอ้งรอ
สายเป็นเวลานาน  

5.3.1.6  ไดเ้รียนรู้เร่ืองขั้นตอนการท าวซ่ีาของแต่ละประเทศ 

5.3.1.7  ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการจองท่ีพกั การจองร้านอาหารแบบ 

5.3.1.8  ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการจะไปออกทริปแต่ละคร้ังตอ้งเตรียมอะไรบา้งใหก้บัลูกคา้ 

5.3.1.9   เรียนรู้ถึงหน่วยงานต่างๆท่ีบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัไดท้  างานร่วมกนั 

5.3.2 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.3.2.1 ยงัขาดประสบการณ์ในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานต่างๆเช่น พดูไม่เขา้ใจ ขอ้มูล
ท่ีสอบถามยงัไม่แม่นย  า 

5.3.2.2 ขาดความช านาญในการหาขอ้มูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.3.3.1 ตอ้งมีไหวพริบในการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานต่างๆ ขอ้มูลท่ีสอบถามตอ้งมี
ความแม่นย  าและละเอียดท่ีสุด 

5.3.3.2 เม่ือก่อปัญหาหรือขอ้ขอ้งใจสงสัยใหรี้บถามพนกังานท่ีปรึกษาเพราะพนกังานท่ี
ปรึกษามีประสบการณ์ในการท างานสามารถใหค้  าแนะน าและช่วยแกไ้ขปัญหาได ้
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บทความวชิาการ 

ระบบ CRM กบัการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ต 

System CRM Marketing online of company Brown Travel Mart 

ชญานิษฐ ์ไพปัญญา และ ธีรภพ กนันอ้ย 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 
235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกทม.10160 

 

บทคดัย่อ  

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองระบบ CRM 

กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอนทราเวล

มาร์ตจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบ

การจดัเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้ จดัข้ึนเพ่ือขั้นตอน

การท าระบบ CRM แบบง่าย เพ่ือจดัท าระบบ CRM 

กับการตลาดออนไลน์ของบริษัทบรอน ทราเวล 

มาร์ต 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานยงัไม่มีการ

น าเอาระบบ CRM มาใชจ้ริงในบริษทับรอน ทรา

เวล มาร์ต จ ากดั ขาดติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ ตอ้ง

สอบถามขอ้มูลใหม่ทุกคร้ังในขอ้มูลเดิมๆ เกิดความ

ไม่ประทับใจ ล่าช้าในการด าเนินงานและการ

ติดต่อส่ือสาร การผิดพลาดจากเร่ืองเดิมๆ 

โครงงานน้ีจึงไดร้วบรวมรายละเอียด

ต่างๆในการสร้างระบบ CRM ในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ข้ึนมา เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทาง

ในการจดัเก็บขอ้มูลส าคญัของลูกคา้และสามารถ

หยบิเอามาใชอ้ยา่งสะดวกมากข้ึนลดความผิดพลาด

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานใหแ้ก่พนกังาน ทั้ง

ยงัสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัองคก์รอีกดว้ย 

ค าส าคญั : ระบบ CRM  การตลาดออนไลน์ บรอ

นทราเวล มาร์ต จ ากดั 

 

Adstract 

This cooperative education project is 

entitled CRM System and Online Marketing of 

Brawn Travel Mart Co., Ltd. The objective of this 

project was to improve customer database, create a 

simple CRM process, and create CRM system for 

the online marketing of Brawn Travel Mart Co., 

Ltd. 

From the study, the employees are yet to 

actually use CRM system in Brawn Travel Mart 

Co., Ltd., causing lack of good communication 

with customers and have to ask the same questions 

repeatedly, leading to bad impression, delay in 

operations, lack of communication, and repetition 

of the same mistakes. 

Therefore, this project had collected the 

details in using CRM system in the computer to 

benefit and be a guideline for storing important 

documents of the customers which could be 

searched easily, reducing mistakes, and increase 

the effectiveness of the performance of the 

employees as well as increase the trust of the 

company as well.  



 

 

Keywords: CRM system, Online marketing, 

Brawn Travel Mart  

1.2 วตัถุประสงค์โครงงาน 

            1.2.1 เพ่ือศึกษาขั้นตอนการใชร้ะบบ CRM 

แบบง่ายของบริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต 

1.2.2 เพื่อจดัท าระบบ CRM กบัการตลาด
ออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี 

มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 4

ส่วนดงัน้ี 

 1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การศึกษาข้อมูลการใช้และวิธีท าระบบ 

CRM โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลผ่าน Google Sheet ใน 

Google Drive และศึกษาการตลาดออนไลน์ การ

ท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมจากอินเตอร์เน็ต ต ารา 

หนังสือ งานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องและจากพ่ีเล้ียง 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 

             ฐานขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการบริษทั
บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดัเป็นประจ า 
จ านวน 97 คน 

1.3.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 30 
สิงหาคม 2562  

1.3.4  ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 บริษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั  

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาพ่ีเล้ียงและอาจารยเ์ร่ืองหัวขอ้ส าหรับ
โครงงานสหกิจศึกษา 

2. ศึ กษาและ เ ก็บรวบรวมข้อ มูลต่ า งๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 

3. ศึกษาและเร่ิมท าการเขียนโครงงานท่ีจะ
เสนอโดยมีพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาให้
ค  าแนะน า 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
5. จัดท า เอกสารประกอบโครงงานโดยมี

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาคอย
ใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน 

 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: 1. เอกสาร 

         2. คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 

    ซอฟตแ์วร์:       1. Microsoft Word  

       2. Microsoft PowerPoint 

                              3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลโครงงาน 

การศึกษาโครงงานเร่ืองระบบ CRM กบั

การตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน ทราเวล มาร์ต 

จ ากดัเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บ

ขอ้มูลและสงัเกตพฤติกรรมของลูกคา้ เพื่อให้ทราบ

ถึงปัญหาและวิธีการพฒันาระบบ CRM เพื่อน ามา

ประยุกต์ใช้กับบริษทั บรอนทราเวลมาร์ตได้ใน
อนาคต 
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โปสเตอร์ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
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บทสัมภาษณ์ความพงึพอใจของพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสัมภาษณ์ความพงึพอใจของพนักงานทีป่รึกษา 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงงานเร่ือง ระบบ Crm กบัการตลาดออนไลน์ของบริษทับรอน 

ทราเวล มาร์ต จ ากดั โครงงานน้ีได้น าเอาระบบ Crm มาพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีทาง

บริษทัยงัไม่มีโอกาสไดจ้ดัการกบัระบบขอ้มูลส่วนน้ีท าใหเ้กิดความผดิพลาดจากเร่ืองเดิมๆบ่อยคร้ัง 

จากการท่ีผูป้ฏิบติัสหกิจไดท้  าโครงงานน้ีข้ึนมาท าให้ทางบริษทัไดเ้ห็นขอ้มูลลูกคา้ไดแ้บ่งเป็นสัด

เป็นส่วน ความช่ืนชอบแต่ละกลุ่มแต่ละดา้นของลูกคา้มากข้ึนและใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในอนาคต

ทางบริษทัอาจจะน าเอาระบบ Crm มาพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 ทางบริษทัขอขอบคุณ ความเสียสละ ทุ่มเทของนักศึกษาท่ีปฏิบติังานสหกิจในการท า

โครงงานน้ีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางบริษทัเป็นอย่างมาก ตลอดจนอาจารยแ์ละทางมหาวิทยาลยั

สยาม ท่ีไดจ้ดัส่งผูป้ฏิบติังานสหกิจท่ีมีความสามารถมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกบัทางบริษทั ทาง

บริษทัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบติังาน

สหกิจศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

                                                                    ลงช่ือ. 

                                                                                                                    (คุณวภิาว ี มีบุญล ้า) 

                                                                                                                   15 ตุลาคม 2562 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ                                นางสาวชญานิษฐ ์ ไพปัญญา 

รหัสนักศึกษำ                5804400030 

คณะ                             ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                 34/88  คอนโดเพชรบางบอน ซอยเอกชยั64/1 ถนนเอกชยั เขตบางบอน  

                                     แขวงบางบอน    กรุงเทพมหานคร 10150 

วนั/เดือน/ปีเกดิ             21 มีนาคม 2540 

เบอร์ติดต่อ                   081-0406574 

E-mail                          Chayanit_phai@hotmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ   

ประถมศึกษำ               โรงเรียนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน 

มัธยมศึกษำตอนต้น     โรงเรียนปัว จ.น่าน 

มัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนปัว จ.น่าน 

ปริญญำตรี                    มหาวทิยาลยัสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงำนที่ท ำ                   สร้างฐานขอ้มูลลูกคา้โดยระบบCRM ใหบ้ริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 

mailto:Chayanit_phai@hotmail.com


 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ                                นายธีรภพ  กนันอ้ย 

รหัสนักศึกษำ                5804400090 

คณะ                             ศิลปศาสตร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                 183 หมู่บา้นเศรษฐกิจ 22-5 เขตบางแคเหนือ แขวงบางแค   กรุงเทพมหานคร 10160 

วนั/เดือน/ปีเกดิ             8  ตุลาคม 2539 

เบอร์ติดต่อ                   082-5879601 

E-mail                                Fewteeraphop@gmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ    

ประถมศึกษำ               โรงเรียนนกับุญเปโตร จ.นครปฐม 

มัธยมศึกษำตอนต้น     โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า 

มัธยมศึกษำตอนปลำย  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

ปริญญำตรี                    มหาวทิยาลยัสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ผลงำนที่ท ำ                   สร้างฐานขอ้มูลลูกคา้โดยระบบCRM ใหบ้ริษทับรอน ทราเวล มาร์ต จ ากดั 
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