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Abstract 

This dissertation is prepared to present “ The New Customer Relationship Management Model of the 
Sustainability For  Marritime  Intertrade Company Limited ”.  Student , Empirical  researcher has pioneered a 
new sportswear brand called “ MALIS ” and developed a business strategy by focusing on effective CRM              
( Customer Relationship Management ) with the expansion of the  customer base and  the  number of 
production  has  increased. From the past performance, it was found  that the success of the organization stems  
from the  following  management  models : 1) “ MALIS ” Branding & Well-Known. Creating  a  Brand  
that  is  popular  and address  the position  of  the  product, to create  an  experience the customer value, 
impression  and  loyalty  to  the  brand.  2) Strategy  for  Market  Share. Developing  appropriate business 
plans both inside and outside the organization to create a marketing space and develop the products accord to 
the needs of consumers. 3) Production with Standardized  Factories. With a focus on quality, in order for 
satisfactory customers who is using the products. These are the first good image that will enable the company 
to grow sustainably. 4)  Efficient Production System. Organize the work systems efficiently by planning and 
controlling, both production, stock raw material, made to order with standardized factory, to prevent  mistakes 
an dreceive the product on time.  5) A suitable Incentive and Rewards System. We can motivate employees 
to work better and help them build love and bond with the organization. 6) Emphasis on Recruitment and 
Development Training. Recruit capable employees and develop training to have knowledge understanding of 
products and able to satisfy customers.  7) Good  After-Sales  Service System.  Customer care after the sale 
or during the sale is the heart  of  the service. Therefore,  w e need to understand our customers and hope them 
get the best to make a good impression. 8) Customer relationship management tool.  By  applying  LINE 
OA technology  to make a CRM  to help  analyze  data  and  make  marketing  planning. Proactive plan to do 
online activities  to meet the  needs of  customers. 9) Football  team activities.  By setting up football team to 
help interact with customers, which is a new approach of our company to connect old and new customers for a 
good experience together  throughout  various  activities. 
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บทคดัย่อ 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้แนวใหม่แบบยัง่ยืน 
ของบริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั  โดยผูว้ิจกัษณ์ ไดบุ้กเบิกสร้างแบรนดต์ลาดชุดกีฬาใหม่ ช่ือ “MALIS” 
พร้อมพฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยเนน้ใหเ้กิดการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
การขยายฐานลูกคา้และยอดการผลิตไดเ้พิ่มมากข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา พบว่า ความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน
ขององคก์รเกิดจากรูปแบบการบริหารงานดงัน้ี  1 ) สร้างแบรนด์มาลิสให้เป็นที่รู้จัก โดยการสร้างตราสินคา้ให้
ติดตลาดและกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างประสบการณ์ ใหลู้กคา้เกิดคุณค่าประทบัใจและจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้  2) กลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด จดัทาํแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
เพื่อสร้างพื้นท่ีทางการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3) ผลติสินค้ากับ
โรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเนน้คุณภาพเป็นหลกั เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ซ่ึง
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีอนัดบัแรก ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 4) มีการจัดระบบการผลติที่มีประสิทธิภาพ 
การจดัระบบงานให้มีประสิทธิภาพโดยการวางแผนและควบคุมการผลิต สต๊อกวตัถุดิบ ผลิตกบัโรงงานได้
มาตรฐาน เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและมีสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ 5)ระบบค่าตอบแทนจูงใจและรางวัล
ที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานทาํงานไดดี้ข้ึนและยงัช่วยสร้างความรักและความผกูพนัท่ีมี
ต่อองค์กร 6)เน้นการสรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนา คดัเลือกพนักงานท่ีมีความสามารถและพฒันา
ฝึกอบรม เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในตวัสินคา้และสามารถตอบสนองลูกคา้ได ้7) มีระบบการบริการหลงัการ
ขายที่ดี การดูแลลูกคา้หลงัการขายหรือระหว่างการขาย  ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริการ ดงันั้นเราตอ้งเขา้ใจ
ลูกคา้ อยากให้ลูกคา้ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดและเกิดความประทบัใจ 8) เคร่ืองมือในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโดย
การนาํเทคโนโลยี ระบบ LINE OA มาประยุกตใ์ช ้ในการทาํCRM เพื่อช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลและวางแผน
การตลาด  แผนเชิงรุกทาํกิจกรรมออนไลน์ เพื่อตอบโจทยต์ามความตอ้งการของลูกคา้ 9) กจิกรรมทีมฟุตบอล 
เป็นการสร้างทีมฟุตบอลข้ึนมาช่วยปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ถือเป็นแนวทางใหม่ของบริษทั เพื่อเช่ือมโยงลูกคา้เก่า
และลูกคา้ใหม่ ใหมี้ประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนั ผา่นกิจกรรมต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
คาํสําคญั  : ซีอาร์เอม็, ไลน์ โอเอ, แบรด ์มาลิส 



ง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ดุษฎีนิพนธ์เร่ือง รูปแบบของการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้แนวใหม่ เพื่อความยัง่ยืนของ บริษทั มาริ
ไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั  งานวิจกัษณ์น้ีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลและหน่วยงานหลาย
ฝ่าย  

ขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พล.ร.ต วิโรจน์   พิมานมาศสุริยา  ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิจกัษณ์  ผูเ้ช่ียวชาญ  
ผูค้อยช่วยเหลือและกรุณาให้คาํแนะนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และติดตามความกา้วหนา้ ช่วยกรุณาตรวจแกไ้ข 
จนงานวิจกัษณ์ประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอบพระคุณ อาจารยทุ์กท่านท่ีได้ให้คาํแนะนํา ตลอดระยะเวลาของการศึกษาท่ี มหาวิทยาลยัโพธิ
ศาสตร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา จนกระทัง่งานวิจกัษณ์แลว้เสร็จเป็นอยา่งดี ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาเอก
ทุกท่านและขอบคุณเจา้หนา้ท่ี บุคลากรผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆใหก้ารประสานงานดา้นการศึกษาเป็น
อยา่งดี 
 ทา้ยน้ี ขอขอบคุณครอบครัว กลัยาณมิตร ท่ีเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุนผูว้ิจกัษณ์ดว้ยดีตลอดมา 
 
 

                                                                                              นิภาพร   ฤทธ์ินอก 
                                                                                            มีนาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 
 

สารบัญ 

หน้า 

ใบอนุมติั                                                                                                                                                        ก 
Abstract                                                                                                                                                         ข 
บทคดัยอ่                                                                                                                                                        ค 
กิตติกรรมประกาศ                                                                                                                                         ง 
บทที ่1  ความเป็นมา  ความสําคญัของเร่ือง และวธีิการศึกษา                                                                       1 
  1.1 ความเป็นมา  สถานการณ์ทัว่ไป  แนวคิดทัว่ไป                                                                                     1 
  1.2 สถานการณ์เฉพาะในประเทศ หรือในทอ้งถ่ิน                                                                                       7 
  1.3 วิธีการศึกษา                                                                                                                                           9 
บทที ่2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                                                                                                       10 
  2.1 ความสนใจและแรงบนัดาลใจ                                                                                                                10 
  2.2 บริบทของเร่ืองท่ีจะทาํ  สถานการณ์  การเร่ิมตน้                                                                                   11 
  2.3 กิจกรรมและขั้นตอนท่ีดาํเนินการ                 18 
  2.4 ผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน                                                                                                              29 
  2.5 ผลกระทบของงานท่ีเกิดข้ึน                                                                                                                   46 
  2.6 ปัญหาอุปสรรค และการแกไ้ข                                                                                                              47 
บทที ่3 การสังเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                        50 
  3.1 รูปแบบความสาํเร็จ                                                                                                                                50 
  3.2 หลกัธรรมท่ีใชใ้นการทาํงาน     
  3.3 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                                

53 
54 

  3.4 ความคาดหวงัในอนาคต                                                                                                         55 
บรรณานุกรม                                                                                                                                               56 
ภาคผนวก                                                                                                                                                    57 
  ภาคผนวก ก. ภาพรวมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 58 
ประวตัิย่อผู้เขยีนดุษฎนิีพนธ์                                                                                                                        60 
 

                                                                                               

 



ข 
 

 

สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพท่ี 1 แสดงปัจจยัการนาํระบบการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้มาใชใ้หป้ระสบความสาํเร็จ                      2 
ภาพท่ี 2 แสดงกลยทุธ์เดิมของการตลาด 4Cs  เปรียบเทียบกบั 4Ps                                                               4 
ภาพท่ี 3 แสดงวิวฒันาการของการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ (CRM) แบบเก่าและแบบใหม่                      7 
ภาพท่ี 4 โลโก ้บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั                         14 
ภาพท่ี 5 เคร่ืองหมายการคา้ ผลิตภณัฑภ์ายใตลิ้ขสิทธ์ิของ บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั                14 
ภาพท่ี 6 แสดงอาคารสาํนกังานและอาคารเกบ็สินคา้ผลิตภณัฑเ์พื่อรอการจาํหน่ายลูกคา้                         15 
ภาพท่ี 7 แสดงตวัอยา่งสินคา้ผลิตภณัฑเ์ส้ือกีฬาMALISเพื่อรอการจาํหน่าย                             15 
ภาพท่ี 8  แผนผงัโครงสร้างองคก์รแบ่งมอบหนา้ท่ีการทาํงาน 8 ฝ่าย                              16 
ภาพท่ี 9  FLOW CHART แสดงขั้นตอนการผลิต OEM                                              17 
ภาพท่ี 10 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์MALIS SPORTS                                              17 
ภาพท่ี 11 รูปแบบของ LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)                                                            18 
ภาพท่ี 12 แสดงกระบวนการทาํงาน CRM ผา่น LINE OA                                                                            19 
ภาพท่ี 13 แสดงการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้โดยการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย                               20 
ภาพท่ี 14  แสดงฟีเจอร์ช่วยจาํจะช่วยวิเคราะห์และจดักลุ่มพฤติกรรมลูกคา้ใหเ้กิดพึงพอใจได ้                  21 
ภาพท่ี 15 แสดงการใชโ้นต้จดจาํลูกคา้รายบุคคลใหลู้กคา้เขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดเ้ร็วและง่าย                  22 
ภาพท่ี 16 แสดงการออกแบบ RICH MENU ทาํใหท้ราบการตดัสินใจเลือกของลูกคา้เร็วข้ึน                      23 
ภาพท่ี 17 แสดงREWARD CARD รูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้                                          23 
ภาพท่ี 18 แสดงคูปองส่วนลดในรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ของแบรนด ์                       24 
ภาพท่ี 19 แสดงกิจกรรมกีฬาและการกศุลเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของแบรนด ์     25 
ภาพท่ี 20 แสดงการบรอดแคสตเ์ปิดตวัคอลเลกชนัใหม่ และ FLASH SALEเพื่อใหส่้วนลดราคาพิเศษ       26 
ภาพท่ี 21 แสดงการใช ้LINE OA เพื่อกลยทุธ์สร้างช่องทางการตลาดและจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้                27 
ภาพท่ี 22  กราฟแผนภูมิวงกลมแสดงอตัราส่วนของยอดขายผลิตภณัฑ ์MALIS ในปี พ.ศ.2562                  29 
ภาพท่ี 23 กราฟแผนภูมิแท่งแสดงจาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหย้อดการผลิตสูงข้ึนในปี พ.ศ.2562                30 
ภาพท่ี 24 กราฟแผนภูมิเสน้แสดงยอดการผลิตผลิตภณัฑ ์MALIS ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ.2562                    30 
ภาพท่ี 25 กราฟแผนภูมิเสน้แสดงจาํนวนพนกังานบริษทัท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนเพื่อรองรับการผลิต              31 
ภาพท่ี 26  แสดงภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆบางส่วนของพนกังานในบริษทั                                            31 
ภาพท่ี 27 แสดงงานกิจกรรมพฒันาศกัยภาพเชิงลึกผลิตภณัฑร่์วมกบับริษทั                                                32 



ค 
 

สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพท่ี 28 ตวัอยา่งภาพการทาํดีเพื่อสงัคมและเขา้รับพระราชทาน เขม็และโล่ในโอกาสต่างๆ                         33 

ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งภาพการเขา้รับโล่รางวลั จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรกลุ  รมต.กระทรวงพลงังาน    34 

ภาพท่ี 30 ภาพไดรั้บเชิญลงนิตยสาร LOGISTIC NETWORK  หมวด CEO VISION                        34 

ภาพท่ี 31 ภาพเขา้รับรางวลั ( ร่วมทีม ) ANGEL FUND & NEC AWARD        34 

ภาพท่ี 32 ภาพเขา้ร่วมธุรกิจการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์และทูตพาณิชย ์ประเทศต่างๆ    35 

ภาพท่ี 33  ภาพบางส่วน การประสานงานธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ และเป็นผูแ้ทนการคา้      35 

ประเทศไทยเขา้ร่วมประชุมกบัหอการคา้ ประเทศพม่า 

ภาพท่ี 34  ภาพแสดงบรรยากาศงาน MATCHING BUSINESS ณ ต่างประเทศ    36 

ภาพท่ี 35  ภาพการเขา้ร่วมกิจกรรมธุรกิจการคา้ TRIP BUSINESS MATCHING กลุ่มประเทศ CLMV   36 

ภาพท่ี 36 ภาพตวัอยา่ง การไปพบคู่คา้ต่างประเทศและการจดัส่งสินคา้ ณ ประเทศลาว      37 

ภาพท่ี 37 ภาพตวัอยา่ง การไปติดต่อประสานงานกบัคู่คา้ท่ีประเทศพม่า     37 

ภาพท่ี 38  ภาพกิจกรรมทีมฟุตบอล LOVE THAILAND ของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัและร่วมการกศุล 38 

กบัทีมฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศ อาทิ  THAILAND / KOREA / MALAYSIA / LAO PDR. 

ภาพท่ี 39 ภาพกิจกรรมบางส่วน ทีมฟุตบอลร่วมกิจกรรมต่างๆออกส่ือ อาทิ ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์      39 

ช่อง T SPORTS โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ส่ือส่ิงพิมพส์ยามกีฬา /STAR SOCCER  เป็นตน้ 

ภาพท่ี 40 ภาพกิจกรรมในการรับรอง YB ARURNSIN BIN TAIB                                                            40 

Assistant Minister of Youth and Sports, Malaysia And Facalty  

ภาพท่ี 41 ภาพติดต่อประสานงานกบั YB ARURNSIN BIN TAIB                                                            41 



ง 
 

Assistant Minister of Youth and Sports, Malaysia And Facalty เพื่อวางแผนงาน/ทาํกิจกรรมสนัทนาการ   เม่ือ

ได ้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย 

 

สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพท่ี 42 ผูว้ิจกัษณ์ไดรั้บเกียรติเป็นรองประธานสมาพนัธ์ SME ไทย นนทบุรี ดา้นติดต่อภาครัฐ  42 

ภาพท่ี 43 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของสมาพนัธ์SME ไทย        42 

ภาพท่ี 44  ประมวลภาพ การบริจาคส่ิงของช่วยเหลือช่วง COVID-19        45 

ร่วมกบั สมาคมแลกเปล่ียนเศรษฐกิจ ไทย-จีน /นกัการเมืองทอ้งถ่ิน /สาํนกังานเขต 

ภาพท่ี 45 ประมวลภาพ กิจกรรม อ่ืนๆของผูว้ิจกัษณ์และบริษทั        45 

ภาพท่ี 46 ภาพ Successful CRM Model ประกอบดว้ย 9 Loops                                                             53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 
 

สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ของการทาํงานระบบ CRM ผา่น LINE OA                                                 19 
ตารางท่ี 2 แสดงการเติบโตของยอดขายผลิตภณัฑ ์MALIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563                               29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทที ่1 
ความเป็นมาสถานการณ์ทัว่ไป และวธีิการศึกษา 

 

1.1 ความเป็นมาสถานการณ์ทัว่ไป  แนวคดิทัว่ไป  
การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี รวมถึง

สภาพแวดลอ้มต่างๆการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดใด ย่อมตอ้งหากลยุทธ์หรือวิธีการอยู่รอด เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาํเนินต่อไปได ้เพราะในแต่ละปี
สินคา้และบริการต่างๆ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เม่ือตลาดเปล่ียน
ช่องทางเปล่ียนก็จะส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา้ เป็นท่ีตระหนกัดีว่า การดาํเนินธุรกิจเม่ือมีการ
แข่งขนัสูง แนวคิดหรือวิธีการบริหารแบบเดิมๆอาจไม่สามารถตอบโจทยห์รือนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จได ้ 
จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งอาศยัชั้นเชิงหรือเทคนิคในการบริหารจดัการ การปรับตวัต่อ
สภาวะการณ์ท่ีเกิดข้ึน หากธุรกิจใดท่ีไม่มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ในระยะยาวอาจไม่สามารถอยูร่อดไดแ้ละ
เราจะอยูร่อดไดอ้ยา่งไรจากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึน เราจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งไร และ
เราควรทาํอยา่งไร เพื่อใหธุ้รกิจประสบผลสาํเร็จ 

ปัจจยัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจไปสู่ความสาํเร็จไดน้ั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งกาํหนดว่าอะไรคือส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะนาํ
เราไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการได ้อาจจะประกอบดว้ย  1) เงินลงทุน จะตอ้งมากพอกบั
การบริหารจดัการ  2) ความรู้ดา้นการจดัการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรู้ในธุรกิจนั้นๆเพียงพอ 3) ลูกคา้  เรา
ตอ้งมีกลุ่มลูกคา้ท่ีสนบัสนุนสินคา้หรือบริการของเราต่อเน่ือง 4) บุคลากร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนสาํคญัในการทาํงาน
ให้กบัเราและ 5) เทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยให้เรามีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ปัจจุบนัธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
ภาคอุตสาหกรรม การบริการหรือการคา้ มีการแข่งขนัสูงทั้งทางดา้นตน้ทุนผลผลิต คุณภาพ ราคา ตลอดจนการ
ขนส่งและนวตักรรม ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั คือ พฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงเสมอๆทาํอยา่งไรจะมีกลยทุธ์รักษาฐาน
ลูกคา้เก่า ตอ้งมีกลยุทธ์เพิ่มยอดขายอย่างไรถือเป็นส่ิงสาํคญัมากอย่างยิ่ง การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้จึง
เป็นอีกศาสตร์หน่ึงท่ีสาํคญั หลายธุรกิจในปัจจุบนัต่างมีความตอ้งการประสบความสาํเร็จเป็นอย่างมาก ระบบ 
CRM จึงเขา้มามีบทบาทสาํคญักบัหลายๆองคก์รและเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีช่วยทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในภาคธุรกิจ
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะในแง่ของการสร้างและรักษาลูกคา้ใหจ้งรักภกัดีกบัแบรนดใ์นระยะยาว ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากและส่งผลต่อความสาํเร็จในธุรกิจเราไดโ้ดยตรง 
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คาํจาํกดัความ / CRM คอือะไร 
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์หรือ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ( CRM ) มีตน้กาํเนิดมา

จากสหรัฐอเมริกาในตอนตน้ทศวรรษ 1980 จากแนวคิดในเร่ืองการตลาดสร้างสัมพนัธ์ (RELATIONSHIP 
MANAGEMENT) เป็นแนวคิดพื้นฐานของ CRM เป็นกลยุทธ์ในการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพระยะยาว
ระหวา่งองคก์รกบัลุกคา้ ใหธุ้รกิจไดลู้กคา้ท่ีมีความภกัดีและสามารถสร้างยอดขายและกาํไรในระยะยาว ในขณะ
ท่ีธุรกิจมีขอ้มูลและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จากสภาพแวดลอ้มการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนัทาํให้บริษทัต่างๆทาํการแสวงหาลุกคา้รายใหม่ซ่ึงตอ้งใชต้น้ทุนและงบประมานทาํ
ตลาดสูงมาก เพื่อสร้างผลกาํไรและการเติบโตธุรกิจอย่างย ัง่ยืน แต่วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ การรักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่ไว ้
โดยการสร้างกลยุทธ์และเคร่ืองมือในการผูกสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดยอดขายและความ
ภกัดีในตราสินคา้และบริการ เพราะยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากลูกคา้เดิมนั้นใชต้น้ทุนทางการตลาดนอ้ยกว่ายอดขายท่ี
เพิ่มข้ึนจากการแสวหาลูกคา้รายใหม่ ( Kotler,2000) 

สินธ์ฟ้า  แสงจนัทร์ (2547, 47-49) คือ กลยทุธ์การตลาดที่ใชป้ฏิบตัิต่อลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย โดย
แนวทางการปฏิบติัเป็นลกัษณะตวัต่อตวัหรือเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ
คนหรือแต่ละกลุ่ม อนัก่อให้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้และบริการ รวมถึงการจงรักภกัดีต่อตรายี่ห้อหรือ
องคก์ร ซ่ึงเป็นการสร้างความ สัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนและเพื่อผลกาํไรในระยะยาวขององคก์ร 

 
กล่าวโดยสรุป   

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: CRM) คือ กลยทุธ์
การตลาดท่ีใชป้ฏิบติัต่อลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายมุ่งเนน้การส่ือสาร โดยการใชเ้ทคโนโลยีและบุคลากรอยา่งมี
หลกัการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบัลูกคา้ให้ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย  
นอกจากน้ีCRM ไม่ไดเ้นน้เพียงแค่การขายและการบริการลูกคา้เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมใน
การใชจ่้ายและความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑห์รือ
บริการ  

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงปัจจยัการนาํระบบการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้มาใชใ้หป้ระสบความสาํเร็จ 
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รวมไปถึงการจัดการการตลาดให้ประสบความสําเร็จได้ การพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้แต่ละราย วา่ลูกคา้แต่ละรายนั้นมีความสาํคญัหรือแตกต่างกนั
อย่างไร เพื่อท่ีธุรกิจจะไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้อนัจะนาํไปสู่ความจงรักภกัดีและสามารถทาํให้มี
โอกาสท่ีจะทาํกาํไรในระยะยาว 

ดงันั้น การนาํ CRM มาใชใ้หอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งเกิดจากหลายปัจจยั ทั้งวตัถุประสงคใ์น
การวิเคราะห์ลูกคา้ กลยุทธ์ทางการตลาด สถานการณ์และการเลือกใช ้เพื่อให้เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลแต่ละ
ธุรกิจ ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

สถานการณ์ทัว่ไป 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1600-1700  โลกตะวนัตกยดึถือนโยบายแข่งขนัทางเศรษฐกิจเป็นนโยบายหลกั ในช่วงน้ี

พ่อคา้และนายทุนไดร่้วมกนัก่อตั้งบริษทัรวมทุน เปิดโอกาสให้บุคคลร่วมกนัลงทุน เพื่อขยายการคา้ ผูกขาด
สินคา้ต่างๆโดยมีรัฐหรือกษตัริยเ์ป็นผูส้นบัสนุน  บริษทัรวมทุนจะทาํการคา้ในนามของประเทศและมีบทบาท
สําคญัในการส่งเสริมประเทศของตนให้สามารถยึดครองดินแดนต่างๆได ้เช่น บริษทัอินเดียตะวนัออกของ
องักฤษ ไดก่้อตั้งมลรัฐเวอร์จิเนียและมลรัฐเมสซาชูเชตส์ ในทวีปอเมริกาเหนือและเบิกทางให้รัฐบาลองักฤษ
สามารถเขา้ครอบครองอินเดียไดใ้นเวลาถดัมา ต่อมามีการคน้พบเหมืองแร่เงินและทองในทวีปอเมริกา  จึงทาํให้
สินคา้อุปโภคท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพมีราคาสูงข้ึนและทาํให้เกิดเงินเฟ้อ หลงัจากนั้นก็เกิดการเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและระบบการคา้  ทาํให้มีการขยายตวัทางการคา้อยา่งรวดเร็ว  จนเกิดการปฏิวติัการคา้ การใชเ้งินตรา
และเกิดระบบพาณิชยนิยม  เร่ิมตน้โดยรัฐบาลของกษตัริยเ์ขา้ควบคุมการผลิตและการคา้ เนน้การส่งออก  กีดกนั
สินคา้นาํเขา้และแสวงหาอาณานิคม เพื่อเป็นแหล่งวตัถุดิบและระบายสินคา้ ทาํให้พฒันาการ การบริหารธุรกิจ
ไดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว เพราะสร้างความมัง่คัง่ ความอยูดี่กินดี ใหแ้ก่ประเทศและบริษทันั้นๆ โดยรวม
แลว้การบริหารธุรกิจแบบตะวนัตก จะเนน้เร่ืองผลลพัธ์ท่ีจบัตอ้งไดเ้ชิงตวัเลข นัน่กคื็อ ผลกาํไร หรือขาดทุนและ
ท่ีเนน้เป็นพิเศษ คือจะตอ้งมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด เพื่อสร้างผลตอบแทนอนัมีมูลค่ามหาศาลใหก้บัเจา้ของ
ธุรกิจและผูถื้อหุ้นบริษทันั้นๆซ่ึงระยะหลงัธุรกิจระดบัโลก เน้นมาให้ความสําคญักบัเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)  และคนในองคก์รมากข้ึน แต่กย็งัตอ้งบริหารธุรกิจ
บนพื้นฐานของการเติบโตจากผลกาํไร ในขณะท่ีการบริหารธุรกิจแบบตะวนัออก กลบัยงัคงใหค้วามสาํคญัมาก
กบั “ความรู้สึกและคุณค่าของคน” ตั้งแต่คนในองคก์ร คู่คา้ ลูกคา้ ไปจนถึงสังคม ควบคู่กบัการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจแบบยัง่ยืน ไม่จาํเป็นตอ้งกา้วกระโดด  แต่ละกา้วจะเน้นความหนักแน่นและมัน่คง ดงันั้นพนักงานใน
องค์กร จึงมักทาํงานกันเป็นทีม ทาํงานเพ่ือหน่วยงาน ทาํงานเพื่อองค์กร มากกว่าจะเน้นการทาํงานเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน แต่ทุกวนัน้ีไม่ว่าจะเป็น การบริหารธุรกิจรูปแบบตะวนัตกหรือรูปแบบตะวนัออก ก็สามารถ
นาํมาผสมผสานกนัใหเ้หมาะกบัธุรกิจและองคก์รของตนได ้

ยุคปัจจุบนั เป็นยุคท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเขา้มาช่วยในการบริหารจดัการธุรกิจมากท่ีสุด  ดงันั้นเจา้ของ
ธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และจะตอ้งมีกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจอยา่งรอบดา้น  
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หากเราผลิตสินคา้ เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะสร้างแบรนด ์หรือตราสินคา้ของธุรกิจเราเอง เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่มกัยึด
ติดกบัตราสินคา้และเรียนรู้ประสบการณ์ของสินคา้จากตราสินคา้มากกว่าการคาํนึงเร่ืองราคา  การสร้างแบรนด์
จึงถือวา่เป็นวิธีการท่ีจะทาํใหธุ้รกิจอยูร่อดได ้ 

การตลาดสมยัใหม่ มีกฎ อยู ่2 ขอ้คือ 1) ลูกคา้ถูกเสมอ และ 2) ถา้ลูกคา้ทาํผิด ใหก้ลบัไปดูท่ีขอ้ 1) ใหม่ 
เพราะว่าลูกคา้ถูกเสมอ หรือคาํท่ีเราไดย้นิบ่อยคร้ังว่า “ลูกคา้คือพระเจา้” แต่ส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหบ้รรลุกฎน้ีได ้ก็
คือ พนกังานองคก์รท่ีมีคุณภาพและมีทศันคติ  มีจิตวิญญาณของการให้บริการท่ีดี รวมถึงการนาํเทคโนโลยีมา
ช่วยการบริหารจดัการองคก์ร กจ็ะทาํใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนั  

การบริหารธุรกิจในโลกยุคไร้พรมแดน  จะประสบความสําเร็จได้ดี  ยังต้องเน้น  กลยุทธ์  4C 
นอกเหนือจากท่ีมองเพียงกลยทุธ์ 4P (PRODUCT,PLACE,PRICE,PROMOTION) แบบเดิมๆ ซ่ึงกลยทุธ์ 4C ก็
คือ (1) ลูกคา้ CUSUMER  (2) ราคา COST (3) ความสะดวกสบาย CONVENIENCE  (4  ) การส่ือสาร 
COMMUNICATION 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงกลยทุธ์เดิมของการตลาด 4Cs เปรียบเทียบกบั 4Ps 

 
หลกักลยทุธ์ 4C คือ การเขา้ถึงใจลูกคา้ เพราะลูกคา้ส่งสินคา้ต่อใหเ้รา แมมี้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง ถา้หาก

ลูกคา้พึงพอใจในแบรนดข์องเรา ลูกคา้ก็ยงัคงเลือกใชบ้ริการแบรนดเ์ราอยูดี่ และต่อเน่ืองไปจากลูกคา้ก็จะกลาย
มาเป็นลูกคา้ประจาํ แถมยงับอกต่อกบัเพื่อนๆ แนะนาํใหม้าซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของเราอีกดว้ย 

ปัจจุบนันกัการตลาดส่วนใหญ่ จึงหันมาศึกษาหาความรู้เร่ือง CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT )  เพราะนอกจากจะสร้างความรู้สึกท่ีดีและคุณค่าสินคา้ท่ีดีแก่ลูกคา้แลว้ ตลาดยุคน้ี จึง
จาํเป็นตอ้งรักษาฐานลูกคา้เก่าไว  ้มากกว่ามุ่งหาลูกคา้ใหม่ เพราะหากลูกคา้เก่าพึงพอใจสินคา้เรา ได้สร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีแก่เขา ลูกคา้ก็จะซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน มากกว่าท่ีบริษทัเราไปเอาใจใส่ลูกคา้ใหม่ เพราะตน้ทุน
ในการหาลูกคา้ใหม่นั้น มกัแพงกวา่ตน้ทุนการดูแลลูกคา้เก่ามากถึง 6-7 เท่าทีเดียว 
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ตวัอย่าง การนํากลยุทธ์ CRM มาใช้ในธุรกจิ AMAZON 
ในปี ค.ศ.1994 เป็นปีแห่งการกาํเนิดเวบ็ไซต ์AMAZON.COM เป็นเวบ็ไซดใ์นลกัษณะ E-COMMERCE 

โดยผูก่้อตั้งมีช่ือว่า JEFF BEZOS สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมือง ซีแอตเทิล ในรัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
AMAZON เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา โดยในวนัท่ีก่อตั้งทางเว็บไซต์ไดว้าง 
เป้าหมายวา่เราจะเป็นร้านขายหนงัสือออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในการนาํกลยทุธ์ CRM มาใชก้็คือ AMAZON.COM เวบ็ไซตข์ายหนงัสือและสินคา้
ระดบัโลกหากคุณไดส้มคัรเป็นสมาชิกของ AMAZON หรือสั่งซ้ือสินคา้จากเวบ็น้ีส่ิงท่ีคุณจะไดรั้บคือ เม่ือคุณ
เขา้ไปเวบ็น้ีคร้ังต่อไปคุณก็จะพบว่ารายการสินคา้หรือหนงัสือท่ีคุณเจอบนหนา้เวบ็คือ หมวดรายการสินคา้หรือ
หนงัสือท่ีคุณเคยซ้ือหรือเคยคน้หามาก่อนหนา้น้ีเองซ่ึงรายการเหล่านั้นจะแตกต่างกนัไปแต่ละบุคคล เพราะทาง 
AMAZON พยายามศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชห้รือสมาชิกและเก็บมนัไวใ้นฐานขอ้มูลและเม่ือลูกคา้คนเดิมกลบั
เขา้เวบ็อีกคร้ัง AMAZON ก็จะเตือนความทรงจาํของคุณว่าคร้ังก่อนคุณเคยซ้ือสินคา้ประเภทใดไปและนาํเสนอ
สินคา้ประเภทเดียวกนัและใกลเ้คียงกบัท่ีคุณสนใจ นาํมาเสนอให้คุณ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายสินคา้ให้มากข้ึน  
ทั้งน้ีการท่ี AMAZON นาํ CRM มาใชใ้นการทาํธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตแลว้ CRM ก็เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงในการ
เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างลูกคา้กบัองคก์ร ทางอีเมลห์รือเวบ็ไซต ์หรือการเปิดช่องทางในการขายสินคา้อีก
ช่องหน่ึง เพื่ออาํนวยความสะดวกกบัลูกคา้กลุ่มท่ีรักการชอ้ปป้ิงท่ีบา้นอีกดว้ย 
 

ขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า/กระบวนการทาํงานของระบบ CRM 
1. IDENTIFY CUSTOMERS เป็นระบบการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ช่ือ นามสกุล อาย ุอาชีพ เบอร์โทรศพัท ์
ท่ีอยู ่อีเมล ไลน์ไอดี รวมทั้งอาจจะเป็นเลขประจาํตวัของลูกคา้ 
2. DIFFERENTIATE CUSTOMERS การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และตอ้งจดักรุ๊ปลูกคา้ตาม
กลุ่มท่ีใหคุ้ณค่าหรือใหค้วามสาํคญัขององคก์ร 
3. INTERACT WITH CUSTOMERS  การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อทาํใหเ้กิดการเรียนรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการ
อะไร และนาํมาสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาวได ้
4. CUSTOMIZE TREATMENT  เป็นการนาํเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละคน โดย
นาํระบบ CRM เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลของลูกคา้ วิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นช่องทางในการติดต่อกบั
ลูกคา้ 
 

 

 

 



6 

 

ประโยชน์ของ CRM/ผลสําเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ต่อองค์กร  
1. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้หาลูกคา้รายใหม่ และนาํตน้ทุนท่ีเหลือจากตรงน้ีมาใชใ้นการรักษาฐาน

ลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการทุ่มงบประชาสัมพนัธ์หาลูกคา้ใหม่ เพราะการสร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ใหม่ๆ 

นั้น อาจมีความเส่ียงท่ีตน้ทุนจะพุ่งสูงข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาลูกคา้เดิม เพราะพวกเขารู้จกัสินคา้
เราดีอยูแ่ลว้ หากสามารถทาํการตลาดตอบโจทยพ์วกเขาได ้โอกาสท่ีจะเกิดการซ้ือซํ้ าและเกิด BRAND 
LOYALTY ยอ่มมีตามมาแน่นอน 

3. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตดัสินใจ สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งแม่นยาํ และยงัช่วยวิเคราะห์
แนวโนม้ในอนาคต ทั้งกาํไร ปัญหาระยะสั้น ระยะยาว และนาํไปวางแผนทางการตลาดท่ีดีข้ึนได ้

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหพ้นกังานระบุลูกคา้ท่ีทาํกาํไรไดม้ากท่ีสุด ทาํ
ให้ช่วยเพิ่มมูลค่าจากลูกคา้เดิม และลดตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและให้บริการแก่ลูกคา้ชั้นดี
ไดโ้ดยการรวบรวมรายละเอียดต่างๆของลูกคา้ 

5. ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแบรนดก์บัลูกคา้ได ้และเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

แนวคดิทัว่ไป 
สาํหรับแบรนดกี์ฬาในประเทศไทย ปัจจุบนั มีมากถึง 17 แบรนดท่ี์ผลิตทั้งอุปกรณ์กีฬา เส้ือผา้กางเกง 

อุปกรณ์การแข่งขนั รองเทา้กระเป๋า และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬามากมาย แมเ้ราอาจจะไม่คุน้หู เพราะว่า
คนไทยคงชินและนิยมกบัแบรนดกี์ฬาต่างชาติมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์  ADIDAS, NIKE , UNDER 
ARMOUR และ MIZUMO แต่ในความเป็นจริงแบรนดเ์หล่าน้ีผลิตโดยบริษทัเส้ือผา้ของไทย หรือเรียกอีกอยา่ง
ว่าการ OEM  (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) คือ  ผูรั้บจา้งผลิตสินคา้ใหก้บับริษทัท่ีจะไป
ขายในแบรนด์ของตวัเอง โดยโรงงานประเภทน้ีจะรับจา้งผลิตสินคา้ให้กบัแบรนด์ต่างๆ โดยผลิตตามแบบท่ี
ลูกคา้กาํหนด และส่งออกไปขายทัว่โลก  

ปัจจุบนัเส้ือกีฬา เช่น เส้ือฟุตบอล ไดน้าํมาใชใ้ส่ร่วมกบัเคร่ืองแต่งกายชนิดอ่ืนๆมากมาย ในไลฟ์สไตล์
ชีวิตประจาํวนัทัว่ไป และเร่ิมเป็นท่ีพดูถึงในแฟชัน่สตรีทแวร์ ทาํใหแ้ต่ละแบรนดกี์ฬา เร่ิมหนัมาใหค้วามสาํคญั
กบัเส้ือฟุตบอลมากข้ึน ทาํใหมี้แบรนดเ์ส้ือกีฬานอ้งใหม่เขา้มาแข่งขนัในตลาดมากข้ึน ดว้ยการทาํเส้ือออกมาให้
สามารถใส่ไดท้ั้งการเล่นกีฬา มีการออกแบบท่ีสวยงาม สวมใส่ไดทุ้กสถานการณ์และเติมเตม็การผลิตเส้ือดว้ย
เทคโนโลยีท่ีมีความใกลเ้คียงกบัแบรนดกี์ฬาชั้นนาํระดบัโลกในราคาท่ีจบัตอ้งได ้ วนัน้ีคนทัว่ไปใส่เส้ือกีฬาใน
ชีวิตประจาํวนั ไม่วา่จะเป็นใส่ไปเท่ียว ใส่อยูบ่า้น หรือใส่ไปทาํงาน ดว้ยอิทธิพลของแฟชัน่เส้ือกีฬา  จึงทาํใหแ้บ
รนดกี์ฬาต่างๆเร่ิมหนัมาเจาะตลาดในแวดวงแฟชัน่มากข้ึน เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนอง
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความเหมาะสมตามการใชง้าน 
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1.2 สถานการณ์ในประเทศหรือในท้องถิน่  
 จากการสาํรวจของ GARTNER พบว่าตลาด CUSTOMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT 

(CRM) ทัว่โลกในปี 2015 ท่ีผา่นมานั้นเติบโตข้ึนถึง 12.3% จากปี 2014 จนมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 26,300 ลา้นเหรียญ 
หรือราวๆ 920,500 ลา้นบาท ทั้งน้ี ASIA PACIFIC ถือเป็นตลาดท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในธุรกิจ CRM โดยเติบโตจาก
ปี 2014 ข้ึนมาถึง 21.9% ซ่ึงประเทศไทยก็ถือไดว้่าเป็นผูน้าํในตลาด CRM ดว้ยการตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง  เม่ือ
เทียบกบัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในขณะท่ีจีนแผน่ดินใหญ่เติบโตรวดเร็วเป็นอนัดบัถดัมาท่ี 
18.4% ส่วนทางตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือนั้นมีการเติบโตท่ี 10.7% และ 10.2% ตามลาํดบั 

การทาํ CRM ในประเทศไทยมีมานานแลว้ เร่ิมจากการส่งฝาชิงโชคทอง หรือส่งซองชิงโชครถยนต ์ในอดีต
จะไม่มีเทคโนโลยท่ีีมาช่วยในการทาํแคมเปญทางการตลาด หรือจดัโปรโมชัน่  จนเม่ือเขา้สู่ยคุปัจจุบนัก็มีการนาํ
เทคโนโลยมีาปรับใชโ้ดยการ พิมพร์หสัใตฝ้า ส่งชิงโชคกคื็อ การกดดอกจนั (*) ต่อดว้ยหมายเลขโทรศพัทข์องผู ้
ชิงโชค แลว้กดปิดทา้ยดว้ยดอกจนั (*) ทาํให้การร่วมชิงโชคแบบน้ี มีความสะดวกมากยิ่งข้ึนและไดก้ลุ่มคนท่ี
มากข้ึน แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ การทาํแคมเปญในลกัษณะน้ี แบรนดต์อ้งใชง้บการตลาดท่ีเยอะมาก เพราะตอ้งแจก
รถยนต ์แจกทอง มูลค่าหลายสิบลา้นบาท แลว้ก็ตอ้งโฆษณาโปรโมทใน TV หนงัสือพิมพ ์  ทาํใหมู้ลค่ารวมทั้ง
แคมเปญ และแบรนดอ์าจตอ้งใชเ้งินจาํนวนมหาศาลแต่กไ็ม่ได ้ฐานขอ้มูลลูกคา้เลย 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงวิวฒันาการของการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ (CRM) แบบเก่าและแบบใหม่ 
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ตวัอย่าง การนํากลยุทธ์ CRM มาใช้ในธุรกจิ เคร่ืองดืม่ชูกาํลงั 

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั A  นาํระบบ CRM มาประยกุตใ์ชโ้ดยจดัทาํบรรจุภณัฑเ์ป็น UNICODE ยงิรหสัท่ีใตฝ้า 
RANDOM NUMBER เพื่อใหผู้บ้ริโภคสะสมแตม้และนาํคะแนนมาแลกรับของรางวลัต่างๆ  การสะสมแตม้ทาํ
ใหเ้กิดกิจกรรมทางการตลาด ท่ีสามารถกระตุน้ยอดขายใหดี้ข้ึนโดยเปล่ียนจากการชิงโชคแบบเดิม                 

การใชก้ลยทุธ์ CRM ในรูปแบบน้ี ผูป้ระกอบการจะได ้1) ฐานขอ้มูลลูกคา้  2) การร่วมสนุกแบบสะสม
แตม้แลว้ไปแลกของรางวลั  3) สามารถทาํการชิงโชคได ้ 4) ทาํการ MOST REDEEM ได ้โดยเอาแตม้สะสมมา
กดรับสิทธ์ิให้มากท่ีสุดและยงัสามารถโปรโมทผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการกระตุน้ยอดขาย โดย
อาศยัหลกัในการเพ่ิมแตม้ใหเ้ป็น 2 เท่าหรือ 3เท่า การชิงโชคในรูปแบบน้ีเปล่ียนการเขา้ถึงลูกคา้รูปแบบเดิมมาสู่
ยคุดิจิทลัซ่ึงสามารถทาํการแจง้เตือนและแจง้โปรโมชัน่ใหม่ๆผา่นทางขอ้ความ อีเมล ์หรือ APPLICATION  บน
โทรศพัท์มือถือสามารถส่ือสารและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจุด ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนและถา้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะยาวจะทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อแบรนดแ์ละในอนาคต
กจ็ะเห็นการทาํตลาด DIGITAL CRM ในรูปแบบต่างๆมากยิง่ข้ึน ส่ิงสาํคญัผูป้ระกอบการควรจะตอ้งรีบปรับตวั 
เปล่ียนแปลงเพ่ือตอบโจทยพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุ DIGITAL ก็จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี แต่ถา้ทาํการตลาดในรูปแบบเดิมๆ ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากแลว้ไม่ไดอ้ะไร แต่ถา้
นาํระบบ CRM มาประยกุตใ์ชก้จ็ะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้หาลูกคา้ใหม่ และนาํตน้ทุนท่ีเหลือมาใชใ้นการ
รักษาฐานลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึนเพราะในระบบสมาชิกมีฐานขอ้มูลลูกคา้แลว้ อีกทั้งยงัสามารถทดลองเปิดตวัสินคา้
ใหม่ได ้โดยดูผลตอบรับจากฐานขอ้มูลสมาชิกบนแพลตฟอร์ม ว่าผลิตภณัฑ์ตวัใดน่าจะตอบโจทยห์รือเป็นท่ี
ตอ้งการจะเห็นไดว้่าแพลตฟอร์มเปรียบเสมือน MINI RESEARCH ไดอี้กดว้ย ทาํให้ทราบว่าจะเนน้การผลิต
สินคา้ตวัไหน เน่ืองจากการผลิตทุกขั้นตอนมีค่าใชจ่้ายสูง ถา้สามารถ FORECAST ไดล่้วงหน้าก็จะสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งแม่นยาํ อีกทั้งยงัวิเคราะห์แนวโนม้ในอนาคตและนาํไปสู่การวางแผนทางการตลาดท่ีดีอีกดว้ย 

สรุปไดว้า่ การทาํ DIGITAL CRM ในปัจจุบนัมีความสาํคญัมาก เพราะตน้ทุนในการสร้างประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ น้อยกว่าการลงทุนทางการตลาดในส่วนอ่ืน ซ่ึงแนวโน้ม DIGITAL CRM จะมีบทบาทและมี
ความสําคัญมากยิ่งข้ึน เม่ือการตลาดเกิดและดําเนินอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในขณะท่ีข้อจาํกัดของ 
DIGITAL CRM ก็คือ วิสัยทศัน์ในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจและพร้อมรับมือ
กบัความเปล่ียนแปลงในยคุ DIGITAL DISRUPTION ท่ีจะมีผลต่อความตอ้งการของตลาด เปล่ียนแปลงการซ้ือ
ขายและจ่ายเงิน เปล่ียนแปลงการส่ือสาร โดยท่ีบุคลากรในองคก์รอาจจะยงัไม่มีความพร้อม ความเขา้ใจ และ
ประสบการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นยคุน้ี ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการแกปั้ญหาคือ ตอ้งกลา้ปรับเปล่ียน เพื่อกา้วสู่ยคุดิจิทลั 
หากธุรกิจใดท่ีรู้จกัปรับตวัใหเ้ท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ DIGITAL DISRUPTION ในคร้ังน้ี ก็จะสามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจจากวิกฤติการณ์น้ีไดอ้ยา่งดี 
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1.3 วธีิการศึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้แนวใหม่แบบ

ยัง่ยนื ของบริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั โดยผูว้ิจกัษณ์ ใชว้ิธีการศึกษา รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ผลงาน 
และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการทาํงานจาก
ผูป้ฏิบติังานทุกภาคส่วน รวมถึงการสัมภาษณ์ลูกคา้เพิ่มเติมทั้งในและภายนอกองคก์ร ท่ีทาํให้องคก์รกา้วมาสู่
ความสําเร็จไดอ้ย่างต่อเน่ือง และนาํองคค์วามรู้ท่ีไดม้าสังเคราะห์ขอ้มูลใหม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางบริหารและ
พฒันาองคก์รใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

บทที ่2 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
2.1  ความสนใจและแรงบันดาลใจ 

การสร้างความพึงพอใจในสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อผลประกอบการของบริษทัฯ 
และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหก้บัลูกคา้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัผลิตภณัฑข์องทางบริษทัถือ
วา่เป็นนอ้งใหม่ของวงการ การจะแทรกแซงส่วนแบ่งทางการตลาด (MAKET SHARE) ถือวา่เป็นเร่ืองท่ียากมาก 
หากสินค้าและบริการนั้ นๆไม่ตอบโจทย์  ในขณะท่ีตลาดก็ยงัคงมีความไม่แน่นอนจากทั้ งคู่แข่งขันและ
เทคโนโลย ี ควบคู่กบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปตลอดจนการแข่งขนัทางการคา้ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงอาจ
ทาํให้บริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการรักษาฐานลูกคา้หลกั ดงันั้นการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้จึงเป็น
ความทา้ทายและโอกาสทางธุรกิจ  ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัและมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจใน
สินคา้และบริการให้กบัลูกคา้  พร้อมทั้งร่วมมือกบัลูกคา้ในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้บริษทัฯ สามารถวางแนวทางในการปรับแผนการตลาด
ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงการขยายผลิตภณัฑอ่ื์นๆและเนน้การเติบโตไปพร้อมกบัพนัธมิตร เพื่อให้บริษทัมาริ
ไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั ครองใจลูกคา้ไดอ้ย่างย ัง่ยืน  เม่ือโลกเขา้สู่ยุค DIGITAL DISRUPTION ก็คือ การ
ปฏิรูปหรือเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่  นวตักรรมทาง
เทคโนโลยีและโมเดลต่างๆเหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีอยู่ใน
อุตสาหกรรมได ้DIGITAL DISRUPTION ไม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี แต่เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปแบบ เสน้ทาง หรืออนาคตท่ีธุรกิจจะดาํเนินและส่งมอบมูลค่าใหลู้กคา้   

ผูว้ิจกัษณ์มองว่าธุรกิจท่ีผูว้ิจกัษณ์กาํลงัเร่ิมดาํเนินการ คือ บริษทัมาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั เพื่อสร้างแบ
รนด์สินคา้ใหม่ช่ือ “MALIS” ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบักีฬา อาทิ ชุดกีฬา อุปกรณ์และของใชท่ี้เก่ียวกบักีฬาต่างๆ 
จาํหน่ายทั้ งในและต่างประเทศ  เป็นความสนใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทาํธุรกิจ  เม่ือก้าวเขา้สู่ยุค 
DIGITAL DISRUPTION  อุปสรรคทางการคา้ไม่วา่จะเป็นทางดา้นคู่แข่งขนั ผูบ้ริโภคและเทคโนโลย ี ก็ถือเป็น
เร่ืองสาํคญัและในหลายธุรกิจก็กาํลงัเผชิญสภาวะ DIGITAL DISRUPTION เช่นกนั แต่การนาํเทคโนโลยแีละ
ส่ือในรูปแบบต่างๆเขา้มาไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยแีบบ REAL –TIME หรือการนาํ  CLOUD,BIG DATA, AI  มา
เป็นตวัช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้น CRM ของการทาํงานในองคก์รนั้น มีโอกาสท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ๆใน
ธุรกิจของตนเองได ้ และเพื่อให้สอดรับกบัสังคมยคุดิจิตอล ในปัจจุบนับริษทัฯไดน้าํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช้
ในการตลาดและการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่า บริษทัฯจะสามารถรักษาฐานลูกคา้และเพ่ิม
ลุกคา้ใหม่ไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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2.2 บริบทของเร่ืองทีจ่ะทาํ  สถานการณ์  การเร่ิมต้น 
 การทาํธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงจากในอดีตเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยการเปล่ียนแปลงจาก 

สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีเทรนดธุ์รกิจใหม่ๆ ทาํใหมี้การแข่งขนัท่ีสูงข้ึน นอกเหนือจากกลยทุธ์
ของบริษทัในการสร้างฐานลูกคา้ อีกส่ิงท่ีสาํคญั คือ ตอ้งรักษาฐานลุกคา้เก่าเป็นส่ิงท่ียากกว่า ความสาํคญัของ
การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ช่วยใหบ้ริษทัสามารถเพิ่มความสัมพนัธ์อนัดีใหก้บัลูกคา้ เพิ่มรายไดล้ดค่าใชจ่้ายต่างๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองค่าใชจ่้ายในการแสวงหาและเพิ่มความพึงพอใจโดยการสร้างกระบวนการทาํงานและพฒันา
ผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการของลูกคา้  

แนวปฏิบติัทางธุรกิจแบบลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM) นั้นมีการทาํมานานอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการทาํ 
ธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย แต่ก็ไม่เห็นเด่นชดัเพราะกลมกลืนกบัวฒันธรรม โดยการผูกใจลูกคา้ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เช่น เจา้ของร้านขายของชาํจะรู้จกัลูกคา้ทุกคน สามารถพดูคุยใหค้าํปรึกษากนั หรือร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ออกใบรับประกนัให้ลูกคา้ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปคียใ์นคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการบนัทึกประวติัและวิเคราะห์การ
ขาย    ต่อมาเม่ือเศรษฐกิจเขา้สู่ ยคุโลกาภิวฒัน์ ทาํใหก้ารบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ เร่ิมไดรั้บความสนใจมากข้ึน ทั้งน้ี
เพราะบริษทัต่างๆ พบวา่ ตลาดการซ้ือขายเร่ิมเปล่ียนไป ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้มากข้ึน มีคู่แข่งทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศ   รวมทั้งการเติบโตและพฒันาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ทาํให้
ลูกคา้มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดม้ากข้ึน สามารถคน้หาว่ามีผูค้า้รายใดในตลาดบา้งและราคา
เปรียบเทียบเป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหห้ลายๆธุรกิจท่ีปรับตวัไม่ทนัไดปิ้ดฉากลง ทั้งน้ีรูปแบบทางธุรกิจท่ี
เกิดจาก DIGITAL DISRUPTION เป็นปรากฏการณ์หน่ึงท่ีเขา้มาปฏิวติัวงการธุรกิจในยคุปัจจุบนั ความสามารถ
ในการแข่งขนัของบริษทัท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆและพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีต่าง
จากอดีต  ส่งผลใหธุ้รกิจแบบเดิมโดนถูกทาํลาย(DISRUP) การปรับตวัเพื่อเปล่ียนแปลงเร่ิมเห็นภาพชดัเจนมาก
ข้ึนเร่ือยๆ แม้จะฟังดูเป็นเร่ืองท่ีน่ากลัว แต่หากธุรกิจใดท่ีรู้จักปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของ 
DIGITAL DISRUPTION ในคร้ังน้ี ก็จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากวิกฤติการณ์น้ีไดอ้ยา่งดีเพราะลูกคา้ 
คือ คนสําคญัของการทาํธุรกิจ บริษทัจึงตอ้งหาวิธีการรักษาและสร้างความสัมพนัธ์รวมไปถึงสร้างความพึง
พอใจในตวัสินคา้และบริการใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

เพราะฉะนั้ น เม่ือไรก็ตามเม่ือถึงจุดท่ีบริษัทต้องเติบโต ธุรกิจจาํนวนมากเร่ิมหันมาตระหนักถึง
ความสาํคญัของ CRM กนัเพิ่มข้ึน มองเห็นความสาํคญัของลูกคา้และพยายามหาสูตรสาํเร็จมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดว้ยการประยกุตว์ิธีการ CRM มาใช ้ เพื่อให้บริษทัสามารถท่ีจะวางกรอบ
การบริการไดดี้ข้ึนโดยเฉพาะเม่ือบริษทัของเราเร่ิมมีการเปิดตวั LINE OA  ซ่ึงออกแบบมาสาํหรับการดาํเนินงาน   
เพื่อใหส้นองตอบต่อการบริหารลูกคา้  PLATFORM น้ี มีลกัษณะฟีเจอร์ท่ีหลากหลายท่ีจะช่วยเพ่ิมยอดขายและ
บริหารลุกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่เพียงแต่ทาํให้พนกังานมีเวลามากข้ึนเท่านั้น แต่ PLATFORM น้ียงั
แสดงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และพฒันาสินคา้และบริการใหต้รงกลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย 

ดงันั้น การเสริมสร้างการบริการและบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ โดยการนาํระบบ CRM รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงมาใชเ้ป็นตวัช่วยในทางการคา้น้ี อาจไม่ใช่เพียงการวดัดว้ยตวัสินคา้อีกต่อไป แต่วิธีการพฒันาการ
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บริการและการสร้างความสัมพนัธ์ลูกคา้ให้ลูกคา้พึงพอใจมากท่ีสุด อาจจะเป็นอีกหน่ึงตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัต่อความ
อยูร่อด และความเติบโตของธุรกิจบริษทัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

สถานการณ์ และการเร่ิมต้น 
ตลาดเส้ือฟุตบอลไทยเร่ิมเป็นท่ีพดูถึงมากข้ึน MALIS SPORTS ก็ถือไดว้่าเป็นแบรนดน์อ้งใหม่ของ

วงการ การออกแบบเส้ือแข่งแต่ละตวั เราจะเนน้ส่ือความหมายดว้ยการใส่รายละเอียดลงไปในลายกราฟิกของ
เส้ือ ซ่ึงความยากง่ายนั้นข้ึนอยู่กบัว่าส่ิงท่ีเราจะใส่ลงไป การเล่าเร่ืองของทีมหรือสโมสรผ่านเส้ือเราจะเล่ามนั
อยา่งไรใหก้บัคนท่ีรักฟุตบอลไดเ้ขา้ใจแต่หลงัจากท่ีเราไดล้อง ไดเ้รียนรู้ตลาด และเขา้ใจในส่ิงท่ีนกัฟุตบอล และ
คนท่ีเขาใส่เส้ือกีฬานั้น  เขาอยากใส่แบบไหนจริงๆ จากนั้นเราก็เร่ิมปรับตวัเอง และทาํเส้ือในรูปแบบท่ีไป
ดว้ยกนัได ้ทั้งคนใส่และคนผลิต จากเสียงบอกต่อกนัในกลุ่มคนเลก็ๆ ในสนามฟุตบอลหญา้เทียม สนามฟุตซอล 
จนไปสนามฟุตบอลแบบ 11 คน ช่ือเสียงของแบรนดก์ก็า้วไปอยูใ่นตลาดไดน่้าพอใจผูค้นท่ีชอบเส้ือฟุตบอลและ
ใส่แข่งฟุตบอล คนช่ืนชอบสัง่ทาํเส้ือพิมพล์าย กรู้็จกัแบรนด ์“MALIS” มากข้ึนเร่ือยๆ   

การท่ีเส้ือฟุตบอลมีอิทธิพลในโลกของแฟชัน่ กช่็วยส่งเสริมใหเ้ราไดท้าํงานกวา้งมากข้ึน รู้จกัผูค้น
หลากหลายวงการมากข้ึน  เราไดท้าํเส้ือฟุตบอลหน่ึงตวัท่ีดูมีความสวยงาม ทั้งในสนามและนอกสนาม แบรนด์
กีฬาชั้นนาํส่วนมากจะมีการทาํความร่วมมือกนัระหวา่งแบรนดส์ายกีฬาและสายแฟชัน่ดว้ย  เพื่อการเจาะตลาด
ใหก้วา้งมากข้ึนกวา่เดิม ทางเรากใ็หค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมของเส้ือฟุตบอล โดยทุกคอลเลกชนัจะทาํเส้ือบอล
หน่ึงตวัท่ีสามารถใส่เท่ียวหรือใส่ออกไปขา้งนอกแบบสบายๆ ในเร่ืองของการออกแบบเชิงนวตักรรม และ
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้แน่นอนวา่แบรนดใ์หญ่จะเป็นผูน้าํในดา้นน้ีจึงตอ้ง มีการคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
โดยส่ิงท่ีแบรนดเ์ราทาํนั้น กพ็ยายามทาํออกมาใหดี้เหมือนกบัมาตรฐานท่ีแบรนดอ่ื์นๆทาํอยู ่เราไม่ไดท้าํถึง
ขนาดวา่ตามทนัเทคโนโลยท่ีีลํ้าอนาคต แต่วา่ใหมี้ความใกลเ้คียงกบัมาตรฐานของแบรนดด์งั  จึงมีการใช้
เทคโนโลยท่ีีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้นวตักรรมเทคโนโลยต่ีาง ๆ จะเกิดข้ึนในกระบวนการการผลิต เรามีหนา้ท่ี 
คือ นาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นงานของเรา บางอยา่งทางทีมงานร่วมกบัทางโรงงานในการผลิตเส้ือผา้และ
เลือกนาํมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  เพื่อใหมี้มาตรฐานท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ นอกจากน้ีเส้ือฟุตบอลยงัมีใหเ้ลือก
หลายเกรด ทั้งแบบเกรดเพยเ์ยอร์ท่ีเหมือนกบันกัฟุตบอลใส่แข่งขนัจริงหรือเกรดแฟนบอลท่ีใส่เชียร์ สุดทา้ยการ
จะเลือกใส่เส้ือฟุตบอลสกัหน่ึงตวั คงข้ึนอยูก่บัความชอบแต่ละบุคคล ความช่ืนชอบต่อทีมฟุตบอลท่ีเรารัก  บวก
กบัการออกแบบท่ีถูกใจ บางคร้ังอาจไม่ไดส้นใจถึงเทคโนโลย ีแค่สวมใส่สบาย หรือตวัไหนท่ีเป็นเส้ือมี
ประวติัศาสตร์ มีมูลค่าท่ีควรแก่การสะสม  ทั้งน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการตลาดแต่ละแบรนด ์แต่ละสโมสร ทาํออกมา
เพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจท่ีทาํใหมี้โอกาสไดมี้เส้ือเหมือนกบัท่ีนกัฟุตบอลใส่แข่งขนั ส่วนการแต่งกายแบบน้ีใคร
จะมองวา่อยา่งไรกเ็ป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่วา่ในอนาคตทั้งแบรนดน์อกและเราเองจะพลิกแพลงมนัอยา่งไร กีฬา
มนักเ็ป็นแฟชัน่เหมือนกนั สุดทา้ยเวลาเทคโนโลยข้ึีนไปสุดมนักจ็ะเร่ิมลงกลบัมาและกจ็ะวนกลบัข้ึนไป 
แน่นอนวา่แบรนดน์อ้งใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมตน้  การเดินหนา้ท่ีมุ่งเนน้ความสาํคญัของราคา คุณภาพและการนาํระบบ 
CRM มาใชก้จ็ะสามารถทาํใหแ้บรนดเ์ป็นท่ีช่ืนชอบและถูกใจกบัลุกคา้ น่ีคือส่ิงท่ี ตั้งใจและวางเป้าหมายใน
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อนาคตอยา่งการทาํใหแ้บรนดข์องคนไทยท่ีช่ือ " MALIS SPORTS "  ท่ีกาํลงักา้วเขา้สู่วงการกีฬาอยา่งเตม็
ภาคภูมิ เพราะ "MALIS " ยงัคงเดินหนา้ผลิตเส้ือฟุตบอล และขยบัไปสู่เส้ือวิ่งและเส้ือกีฬาชนิดอ่ืนๆ 

 ส่วนกลยทุธ์การบริหารความสมัพนัธ์ (CRM) ท่ีทาง MALIS นาํมาใชใ้นเบ้ืองตน้กคื็อ การจดัการทาํ
ฐานขอ้มูล ติดตาม เขา้ถึงลูกคา้รวมไปถึงการวิเคราะห์ลูกคา้เก่าตอบโจทยทุ์กความตอ้งการของลูกคา้ โดยผา่น
แพลตฟอร์มดิจิทลัยอดนิยมของคนไทย LINE OFFICIAL ACCOUNT ในช่ือ MALIS SPORTS  และใชกี้ฬา
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาด ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจดักิจกรรมกีฬา  เปิดตวัและประชาสมัพนัธ์  เพื่อ
สนบัสนุนลูกคา้เก่า การเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมกีฬา เพือ่เสนอสินคา้ผลิตภณัฑ ์ ส่งเสริมการขายเพื่อหาผูส้นใจ 
เป็นลูกคา้ใหม่ การวิเคราะห์และติดตามลูกคา้ใหม่และการเชิญร่วมกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมการกศุลต่างๆตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงระหวา่งประเทศ  เพื่อรักษาสมัพนัธภาพและเป็นการเขา้ถึงลูกคา้เก่าและเปิดโอกาสการ
เขา้ถึงลูกคา้ใหม่  กิจกรรมดงักล่าว สามารถช่วยส่ือสารภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์นการเขา้สู่ยคุดิจิตอลไดเ้ป็น
อยา่งดี อีกทั้งสามารถพดูคุยกบัลูกคา้ไดใ้กลชิ้ดมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถนาํขอ้มูลของลูกคา้ มาทาํการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและรูปแบบการบริโภคไดอี้กดว้ย น่ีจึงเป็นเหตุผลทาํให ้MALIS เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในตลาดกีฬา
เส้ือบอลและมีลูกคา้ประจาํเพิ่มมากข้ึนในช่วงเวลา  1-2 ปีท่ีเร่ิมสร้างแบรนด ์

 

จุดเร่ิมต้น 
 ก่อนท่ีจะเป็น MALIS SPORTS เม่ือผูว้ิจกัษณ์ไดเ้รียนจบปริญญาตรี และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ผู ้
วิจกัษณ์ไดก่้อตั้ง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั TN MAXCANIC  เป็นบริษทัแรก ธุรกิจโดยรวม คือ ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วน อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต ์มอเตอร์ไซด ์เฟอร์นิเจอร์และงานเก่ียวกบัโลหะ โดยแยกไลน์มาจากบริษทั
ของครอบครัว ขณะท่ีธุรกิจดาํเนินไป ผูว้ิจกัษณ์ กไ็ดมี้โอกาสทาํงานหลายอยา่ง ทั้งงานส่วนตวัและงานเพื่อ
สงัคม เม่ือคร้ันตอ้งไปพบลูกคา้หรือแมชช่ิงงานท่ีต่างประเทศ ไดพ้บเห็นโอกาสและช่องทางหลายอยา่ง  จึงเปิด
บริษทัมาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั เพื่อมารองรับเร่ืองการส่งออกและจาํหน่ายสินคา้ ทั้งสินคา้ยานยนตแ์ละ
ผลิตภณัฑใ์นไลน์ใหม่ ของบริษทัฯท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 

ถดัมา ในปี พ.ศ. 2560 ก่อตั้ง บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั ดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
เปิดดาํเนินกิจการ นาํเขา้และส่งออก สินคา้ประเภท เคร่ืองสาํอาง  ผลิตภณัฑส์ปา  สินคา้อุปโภคบริโภคและ
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์ กิจการดาํเนินไปดว้ยดี จนกระทัง่เทรนดเ์ก่ียวกบัการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาเป็น
ท่ีนิยมมากข้ึน ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มกีฬาเพิ่มมากข้ึนอีกทั้งยงัมีตลาดและช่องทางรองรับ
จึงหนัมาริเร่ิมธุรกิจผลิตภณัฑส่ิ์งทอ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆบริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั จึงเป็น
บริษทัจาํหน่ายสินคา้เก่ียวกบักีฬา อาทิ ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ของใชท่ี้เก่ียวกบักีฬาต่างๆ จาํหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใตต้ราสินคา้แบรนด ์“MALIS” 

เร่ืองราวของ MALIS จึงเร่ิมตน้มาจากเทรนดก์ารออกกาํลงักาย และอยากเห็นความเปล่ียนแปลง พฒันา
จนทาํใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ จาก สินคา้ธรรมดา สามารถเพ่ิมมูลค่าได ้ถา้เรามีความคิดสร้างสรรค ์ส่ิงสาํคญั 
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ภาพที ่6 แสดงอาคารสาํนกังานและอาคารเกบ็สินคา้ผลิตภณัฑ ์เพื่อรอการจาํหน่ายลูกคา้ 

 

 

 

 
ภาพที ่7 แสดงตวัอยา่งสินคา้ผลิตภณัฑเ์ส้ือกีฬา MALIS เพื่อรอการจาํหน่าย 
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แผนผงั องค์กร บริษทั มาริไทม์ อนิเตอร์เทรด จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภา 

 

ภาพท่ี 8  แผนผงัโครงสร้างองคก์รแบ่งมอบหนา้ท่ีการทาํงาน 8  ฝ่าย 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้บริหาร ( ผู้วจิกัษณ์ ) 
ตามผงัองคก์รของ บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั  ผูว้ิจกัษณ์อยูใ่นตาํแหน่งผูบ้ริหาร 

มีหน้าท่ีกาํกบัดูแลการทาํงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร  โดยเฉพาะในฝ่ายออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ถือเป็นหัวใจสาํคญัของผลิตภณัฑท่ี์จะสนองตอบลูกคา้ไดใ้กลชิ้ดมาก  จึงเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ ์
เลือกสถานท่ีผลิต วิเคราะห์ วางแผนและประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการขยายตลาดและดูแลลูกคา้รวมไปถึงการ
จดัส่ง ทุกขั้นตอนผูว้ิจกัษณ์ มีส่วนร่วมทั้งหมดและทุกฝ่ายขบัเคล่ือนเป็นระบบไดอ้ยา่งดี  เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสุดตามกระบวนท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 
 

 

   

ประธานบริหาร 

ฝ่ายจดัซือ้ 

ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายบรรจุ-ขนส่ง ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ ฝ่ายผลติ 

ฝ่ายบคุคล 
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ภาพท่ี 9   FLOW CHART แสดงขั้นตอนการผลิต OEM 

 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์MALIS SPORTS 
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2.3 กจิกรรมหรือขั้นตอนทีด่าํเนินการแต่ละขั้นตอน 

2.3.1 เคร่ืองมือในการบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

 

 

ภาพท่ี 11 รูปแบบของ LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA) 

LINE เป็นแอปพลิเคชนัท่ีคนไทยกว่า 40 ลา้นคนไดด้าวน์โหลดมาใช ้ซ่ึงมีอตัราการใชม้ากกว่า 50% 
ของประชากรไทยทั้งหมด การทาํ CRM ผา่นช่องทาง LINE นั้นถือว่าตอบโจทยก์ารทาํการตลาดสาํหรับคนไทย
มากกว่าผา่น EMAIL ท่ีไม่ค่อยไดรั้บความนิยมมากนกั LINE CRM คือ การนาํความสามารถฟีเจอร์ของ LINE 
OA มาจดัการกบัการส่งขอ้ความ การนดัหมาย การสะสมแตม้ การส่งสิทธิพิเศษไดต้รงกลุ่มความสนใจ และปิด
การขายไดใ้นระดบับุคคล (PERSONALIZED) ซ่ึงเราสามารถส่ือสารทุกขอ้ความไปจนถึงการปิดการขายไดด้ว้ย 
LINE ขอ้ดีของการเลือกใชแ้พลตฟอร์มออนไลน์ ให้เหมาะกบัธุรกิจนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากในวนัท่ีเราไม่ได้
มีตน้ทุนมากนัก การใช ้LINE ก็เป็นอีกช่องทางหนึงท่ีลูกคา้กว่า 40 ลา้นคนใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยู่แลว้  การ
สอบถามไปมาไดอ้ย่างสะดวกทาํให้การซ้ือซํ้ าเป็นไปไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงัสามารถใช้เก็บฐานลูกคา้และสาน
สัมพนัธ์ต่อได ้รวมถึงการปิดการขาย  การดูแลหลงัการขาย และการส่งข่าวสารต่างๆ โดยลูกคา้ไม่ตอ้งไปไล่
คน้หาดูท่ีไหนๆเพราะ LINE มีการแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีเราบรอดแคสต ์(BROADCAST) หรือกระจายข่าวสารทาํ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ทุกคนบน LINE จะไม่พลาดการอพัเดทต่างๆ 
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2.3.2 ขั้นตอนการทาํ CRM ผา่น LINE OA  

MALIS SPORTS ใช ้LINE OA ในการทาํ CRM เพื่อส่ือสารกบัลูกคา้และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง

ธุรกิจหรือส่งข่าวสารขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 12 แสดงกระบวนการทาํงาน CRM ผา่น LINE OA  

กระบวนการทาํงาน CRM แต่ละขั้นตอน ผ่านการติดตาม LINE OA 

CRM  FLOW กระบวนการทาํงานของระบบ CRM 
การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ผ่าน LINE OA 

SALES 
 
ขั้นตอนท่ี 1  Identify Customers 
 

- ระบบสมคัรสมาชิก 
MALIS MEMBER 

- CHAT&SHOP 

SERVICES ขั้นตอนท่ี 2 Differentiate Customers 
 

- TAG 
- NOTE 
- RICH MENU 

ANALYSIS 
ขั้นตอนท่ี 3 Interact with Customers 
 

- บตัรสะสมแตม้/คูปอง 
- RICH MENU 
- ***กิจกรรมเช่ือม

สมัพนัธภาพ*** 

MARKETING 
 
ขั้นตอนท่ี 4 Customize Treatment 
 

- NOTE ,TAG  
- บตัรสะสมแตม้/คูปอง 
- ***กิจกรรมเช่ือม

สมัพนัธภาพ*** 
- TIMELINE 
- BROADCAST 

ตารางท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์ของการทาํงานระบบ CRM ผา่น LINE OA 



20 

 

ขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้าผ่าน LINE OA 
1) IDENTIFY CUSTOMERS เป็นการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ อาชีพ เบอร์

โทรศพัทติ์ดต่อ ท่ีอยู ่อีเมล, ไลน์ไอดี รวมทั้งอาจจะเป็นเลขประจาํตวัของลูกคา้ 
โดยการ สมคัรสมาชิก ผา่น WEBSITE : WWW.MALISSPORTS.COM 
หรือ LINE OA ท่ีลิงค ์ https://lin.ee/hVbTd4M 
**สิทธิประโยชน์ สําหรับสมาชิกMALIS MEMBER  
-รับส่วนลด 5 % เม่ือซ้ือสินคา้ครบ 1,500 บาท 
-รับส่วนลดในเดือนเกิด 20% เม่ือซ้ือสินคา้ในวงเงินไม่เกิน 3,000บาท(จาํกดัสิทธ์ิ 1 คร้ัง/เดือน)  
เม่ือสมคัรสมาชิก จะไดรั้บบตัร REWARD CARD   ชอ้ปไดค้ะแนนทุกการใชจ่้ายเป็นการสะสม POINT  เม่ือ
คะแนนสะสมครบตามจาํนวนสามารถนาํมาแลก เป็นส่วนลด หรือ ดิจิทลั คูปองตามเง่ือนไขทางบริษทั 

การท่ีให้ลูกคา้สมคัรสมาชิก จะทาํให้บริษทัมีฐานขอ้มูลของลูกคา้บริหารจดัการสมาชิกไดส้ะดวกและ
สามารถตรวจสอบรายงานของสมาชิก สถิติต่างๆและขอ้มูลสมาชิกสามารถนาํไปวิเคราะห์ พฤติกรรมการซ้ือได ้
เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมการขายให้ถูกใจลูกคา้ได ้อีกทั้งลูกคา้เองก็จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามท่ีบริษทักาํหนด 
และสามารถแลกรับของรางวลัไดท้นัที เม่ือยอดสะสมแตม้ครบตามท่ีร้านคา้กาํหนด หากไม่สมคัรสมาชิกก็จะ
ไม่สามารถแลกของรางวลัได ้เม่ือเป็นสมคัรสมาชิกแลว้จะไดรั้บเพราะคะแนน น่ีคือ สิทธิประโยชน์ ทั้งของ
บริษทัและลูกคา้  ลูกคา้จะสามารถลุน้การแจกแตม้  ส่วนลด แลกของรางวลัสุดพิเศษ คูปองเดือนเกิด สิทธ์ิใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเง่ือนไขหรือโปรโมชัน่ของบริษทั หากไม่สมคัรสมาชิกก็จะทาํให้พลาดคุปอง
พิเศษจากร้านคา้และสิทธ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆได ้
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ภาพท่ี 13  แสดงการสร้างฐานขอ้มูลลูกคา้โดยการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

2) DIFFERENTIATE CUSTOMERS การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และตอ้งจดักรุ๊ป
ลูกคา้ตามกลุ่มท่ีใหคุ้ณค่าหรือใหค้วามสาํคญัขององคก์ร 

MALIS SPORTS ไดน้าํฟีเจอร์ท่ีช่วยจาํลูกคา้บน LINE OA มาใชเ้ป็นตวัช่วยรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น 
การจาํลูกคา้ดว้ยการติด แทก็ (CHAT TAGS) เช่น ลูกคา้ท่ีเกิดเดือนน้ี /ลูกคา้ประจาํ/ ลูกคา้ VIP เพื่อใหพ้นกังาน
ไดดู้แลลูกคา้แต่ละกลุ่มไดเ้ป็นพิเศษและเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งข้ึน การใส่ใจ การเขา้ใจลูกคา้เพราะลูกคา้ตอ้งการ
ความรู้สึกพิเศษ ความคุม้ค่า สิทธิประโยชน์ท่ีเหนือกว่าลูกคา้ทัว่ไป ก็จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจ
และความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ได ้

 

 

ภาพท่ี 14  แสดงฟีเจอร์ช่วยจาํจะช่วยวิเคราะห์และจดักลุ่มพฤติกรรมลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจได ้
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หรือ การใชโ้นต้ (NOTE) จดจาํลูกคา้รายบุคคล เช่น ลูกคา้เคยซ้ือสินคา้ช้ินไหนไปแลว้ ก็จะมีประวติัการซ้ือซํ้ า 
ซ้ือถ่ีแค่ไหนกบัสินคา้ตวัใดหรืออยู่ในขั้นตอนใด ก็สามารถกดดูท่ีโน้ต เพื่อนาํเสนอสินคา้ใกลเ้คียงหรือเสนอ
สินคา้อ่ืนๆใหลู้กคา้ได ้ขอ้ดีคือไม่วา่จะเป็นแอดมินท่านใดกจ็ะสามารถเขา้ใจและตอบโจทยลู์กคา้ได ้
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงการใชโ้นต้จดจาํลูกคา้รายบุคคลใหลู้กคา้เขา้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑไ์ดเ้ร็วและง่าย 
 

การใช ้RICH MENU ท่ีก็เป็นอีกหน่ึง FUNCTION ท่ีทาํใหลู้กคา้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการรู้ไดง่้ายข้ึน ดว้ย
การกดไปท่ีตวัเลือกต่าง ๆ บน MENU ท่ีMALIS SPORTS ไดอ้อกแบบไว ้เช่น กดท่ีเมนูเพื่อไปยงัขอ้มูลสินคา้ 
สอบถาม หรือดูข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของแบรนดท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง RICH MENU มี
ประโยชน์มากกว่าการกดเขา้ไปดูขอ้มูลเพียงอยา่งเดียวเพราะสามารถเก็บขอ้มูลความสนใจของลูกคา้ไปพร้อม
กบัการจดัการฐานขอ้มูลไดเ้ราสามารถจดัเก็บขอ้มูลความสนใจของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ โดยท่ีเราไม่
ตอ้งออกนอกสถานท่ีเพื่อไปแจกแบบสอบถาม เพราะใน RICH MENU เราสามารถออกแบบตวัเลือกเมนูข้ึนมา
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เองไดว้่าตอ้งการใหลู้กคา้กดเขา้ไปเจอกบัอะไร และยงัทราบความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนไดจ้ากเมนูต่าง ๆ 
จากตวัเลือกบน RICH MENU ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอสอบถาม/สั่งแอดมินก็จะทาํให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและ
ตดัสินใจไดร้วดเร็วข้ึน 

 

ภาพท่ี 16 แสดงการออกแบบ RICH MENU ทาํใหท้ราบการตดัสินใจเลือกของลูกคา้เร็วข้ึน 

3) INTERACT WITH CUSTOMERS  การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้  
เพื่อทาํใหเ้กิดการเรียนรู้วา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร และนาํมาสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ใน 

ระยะยาวได ้ นอกจากตวัสินคา้เองแลว้ หลายคร้ังในการตดัสินใจของผูซ้ื้อข้ึนอยู่กบัปัจจยัอ่ืนๆอีก เช่น สินคา้ 
SALE โปรโมชัน่แจกฟรี สินคา้มีของแถม เพราะลูกคา้มกัให้ความสาํคญักบัความคุม้ค่า ซ่ึงการสะสมแตม้ จะ
เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสร้างความรู้สึกคุม้ค่าใหแ้ก่ลูกคา้ การท่ีลูกคา้ไดเ้ป็นสมาชิกของร้านท่ีซ้ือสินคา้เป็นประจาํ
ยิ่งช่วยสร้างการซ้ือซํ้ า ซ่ึงการสะสมแตม้ สามารถดึงดูดใจลูกคา้ได ้ให้ยงัมีความภกัดีในตราสินคา้ ยิ่งสร้าง
กิจกรรมสะสมแตม้ แลกของรางวลัยิ่งถูกใจ ยิ่งทาํให้ลูกคา้รู้สึกพิเศษเม่ือลูกคา้ตอ้งการความรู้สึกพิเศษ ความ
คุม้ค่า สิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่าลูกคา้ทัว่ไป โปรโมชัน่พิเศษสาํหรับสมาชิก เช่น การแจกคูปอง ในโอกาสต่างๆ 
นอกจากจะทาํใหลู้กคา้ภกัดีต่อแบรนดแ์ลว้กจ็ะเป็นการกระตุน้ยอดขายอีกทางหน่ึง ดว้ย 
 

REWARD CARD 
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ภาพท่ี 17 แสดง REWARD CARD รูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
 

COUPON  
 

 
 



กจิกรรม

ประสบก
สนบัสนุ
เป็นลูกค้
ประเทศ
กิจกรรม
ใกลชิ้ดม
ไดอี้กดว้

 

ภาพ

ภาพท่ี 18 แส

มต่างๆ (แนว
การจดักิจกร
การณ์ท่ีดีร่วม
นลูกคา้เก่า ก
คา้ใหม่ และก
ศ  เพื่อรักษาสั
ดงักล่าว สาม
ากยิง่ข้ึน และ
ย น่ีจึงเป็นเห
 

พท่ี 19 แสดงกิ

สดงคูปองส่วน

วใหม่ นอกเห
รมต่างๆเป็น
มกนั ผ่านกิจก
ารเป็นผูส้นบั
การเชิญร่วมกิ
สัมพนัธภาพ
มารถช่วยส่ือ
ะยงัสามารถนํ
ตุผลทาํให ้M

กิจกรรมกีฬาแ

นลดในรูปแบ

หนือจาก CR
หน่ึงในแคม
กรรมต่างๆ อ
บสนุนกิจกรร
กิจกรรมกีฬา
และเป็นการ
อสารภาพลกัษ
นาํขอ้มูลของลู

MALIS เร่ิมเป็น

และการกศุลเ

 
บบต่างๆเพ่ือส

 

RM) 
เปญ ของทาง
อาทิเช่น การ
มกีฬา เพื่อเส
า กิจกรรมกา
รเขา้ถึงลูกคา้
ษณ์ของแบรน
ลูกคา้ มาทาํกา
นท่ีรู้จกัในตล

พื่อการเขา้ถึง

สร้างความพึง

งบริษทั เพื่อเ
จดักิจกรรมกี
นอสินคา้ผลิต
ารกุศลต่างๆ
เก่าและเปิด
นด์ไดเ้ป็นอย
ารศึกษาพฤติ
ลาดกีฬาเส้ือบ

งกลุ่มลูกคา้แล

พอใจใหก้บัลู

เช่ือมโยงลูกค
กีฬา  เปิดตวัแ
ตภณัฑ ์ ส่งเส
ตั้งแต่ระดับท
โอกาสการเข
ย่างดี อีกทั้งส
กรรมผูบ้ริโภ
อลและมีลูกค

ละสร้างภาพลั

ลูกคา้ของแบร

คา้เก่าและลูก
และประชาสั
สริมการขายเพื
ทอ้งถ่ินไปจน
ขา้ถึงลูกคา้ใ
สามารถพูดคุย
ภคและรูปแบ
คา้ประจาํเพิ่ม

ลกัษณ์ท่ีดีของ

25

 

รนด ์

กคา้ใหม่ ให้มี
สัมพนัธ์  เพื่อ
พื่อหาผูส้นใจ
นถึงระหว่าง
หม่  เป็นตน้
ยกบัลูกคา้ได้
บการบริโภค
มากข้ึน 

 

งแบรนด ์

5 

 

ม
อ
จ
ง
น  
ด้
ค
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4) CUSTOMIZE TREATMENT เป็นการนาํเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคา้แต่
ละคน  

โดยนาํระบบ LINE OA เขา้มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลของลูกคา้ วิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นช่องทาง
ในการติดต่อกบัลูกคา้การบรอดแคสต ์โดยแบรนดไ์ดน้าํมาปรับใชใ้นการเพิ่มยอดขายในแต่ละวนั แจง้กิจกรรม
ของทางร้าน และใหสิ้ทธิประโยชน์กบัลูกคา้ เช่น หากวนัไหนท่ียอดไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงั ก็บรอดแคสตไ์ปหา
ลูกคา้เพื่อจดัโปรโมชัน่พิเศษ เช่น โอนภายใน 1 ชัว่โมง และจะเนน้การมีขอ้มูลต่างๆ ไวใ้น LINE OFFICIAL 
ACCOUNT ใหพ้ร้อม อยา่งใน  RICH MENU ท่ีกล่าวไปในขอ้ก่อน รวมถึงโพสตบ์นหนา้ TIMLINE ดว้ย และ
จะใช ้BROADCAST แค่ 2 อยา่งเท่านั้น คือเปิดตวัคอลเลกชนัใหม่ และ FLASH SALE ท่ีใหส่้วนลดราคาพิเศษ 
ซ่ึงเป็นคอนเทนตท่ี์ลูกคา้ชอบจริงๆ จึงช่วยเพิ่มยอดขาย 30% ทุกวนัท่ีบรอดแคสต ์อีกทั้งยงัใชเ้ป็นช่องทางการ
แจง้งานอีเวน้ท์หรือติดตามกิจกรรมของแบรนด์ท่ีลูกคา้อาจไม่ทราบเพ่ือให้ลูกคา้ไปซ้ือหรือเขา้ร่วมไดด้ว้ย
ตนเอง รวมถึงแจกคูปองส่วนลดให้ลูกคา้ เพื่อสร้างความประทบัใจและกระตุน้ให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซํ้ า คอนเท
นตข์อง MALIS SPORTS  จึงเป็นคอนเทน้ตท่ี์มากกว่าการขาย แต่คือการสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจและเสนอ
สินคา้ใหลู้กคา้อยา่งคนพิเศษ โดยสลบับรอดแคสตแ์ละโปรโมชัน่ จนสามารถสร้างความเขา้ใจและการบอกต่อ
ของลูกคา้ในท่ีสุด 

 

-  
-  

ภาพท่ี 20 แสดงการบรอดแคสตเ์ปิดตวัคอลเลกชนัใหม่ และ FLASH SALE เพื่อใหส่้วนลดราคาพิเศษ 
 

LINE OFFICIAL ACCOUNT นอกจากจะเป็นช่องทางทางการตลาดแลว้ ยงัสามารถเป็น CRM ใหก้บั
ธุรกิจหรือแบรนดเ์ราได ้ช่วยในการจดัการฐานขอ้มูลของลูกคา้ วิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นช่องทางในการติดต่อ
กบัลูกคา้เราสามารถดูสถานะหลงับา้น ให้เห็นถึงพฤติกรรมลูกคา้ ส่ิงท่ีลูกคา้สนใจ สามารถให้ขอ้มูลลูกคา้ท่ี
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ค่อนขา้งครบ จดัทาํแคมเปญ ส่วนลด กลยทุธ์การตลาด ส่งตรงถึงเป้าหมายได ้ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจได้
อยา่งสูงสุดอีกดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงการใช ้LINE OA เพื่อกลยทุธ์สร้างช่องทางการตลาดและจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้  

อีกส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดเ้ลย คือ การบริการลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด คือ กุญแจสาํคญัท่ีจะทาํใหลู้กคา้เก่าอยูก่บัเราและลูกคา้
ใหม่เลือกเราเสมอเพราะทุกวนัน้ีมีตวัเลือกร้านคา้มากมายให้ลูกคา้เลือกซ้ือของ แต่คงดีไม่ใช่นอ้ย หากมีร้านท่ี
ลูกคา้ไปซ้ือของแลว้ ยงัสามารถจาํลูกคา้ไดแ้ละยงัติดต่อกบัลูกคา้สมํ่าเสมอ และน่ีคือหวัใจหลกัท่ีทาํให ้MALIS 
SPORTS  ทาํใหลู้กคา้ท่ีเคยมาซ้ือ กลบัมาซ้ือซํ้า จนกลายเป็นลูกคา้ประจาํการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้จึงเป็น
ส่ิงท่ีขาดไม่ได ้และน่ีก็เป็นเหตุผลท่ีแบรนดเ์ลือกใช ้APPLICATION LINE OFFICIAL ACCOUNT มาเป็นตวั
ช่วยในการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และเป็นอีกช่องทางท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายไดอี้กดว้ย 
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สรุปFEATURE บน LINE OFFICIAL ACCOUNT ที ่MALIS ใช้ดูแลลูกค้า 
1) CHAT TAG : การจดัประเภทลูกคา้ตามหมวดหมู่ท่ีแบรนดต์อ้งการ ติดแทก็ลูกคา้ ช่วยใหค้น้หาง่าย 
2) NOTE : บนัทึกรายละเอียดลูกคา้รายบุคคล 
3) บตัรสะสมแตม้( REWARD CARD ): แลกของรางวลั/คูปอง เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือซํ้า  
4) คูปอง ( COUPON )  : แจกคูปองส่วนลดเพ่ือเพิ่มยอดขาย 
5) RICH MENU : เมนูลดัในหนา้แชท สามารถกดไปยงัลิงกท่ี์แบรนดต์ั้งค่าไว ้ช่วยใหลู้กคา้เขา้ถึงขอ้มูลได้

รวดเร็ว ทาํใหเ้กิดความประทบัใจ 
6) ไทมไ์ลน์ (TIMELINE) : โพสตภ์าพ ขอ้ความ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ ลงในหนา้ TIMELINE ของร้าน 
7) การบรอดแคสตข์อ้ความ ( BROADCAST ): ส่งขอ้ความแบบ PUSH MESSAGEไปถึงผูติ้ดตาม โดย

สามารถเลือกระบุจาํนวนส่ง หรือระบุประเภทผูรั้บกไ็ด ้
8) กิจกรรมต่างๆ( ACTIVITY ): เพื่อเช่ือมโยงและรักษาสมัพนัธภาพ 

 

จุดประสงค์ 
1) เป็นเคร่ืองมือสร้างแบรนด ์
2) เป็นช่องทางในการส่ือสาร/ตอบคาํถามลูกคา้ 
3) รักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
4) สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ และเป็นตวัช่วยในการเพิ่มยอดขาย 

 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้  
1) ลูกคา้ไดข้อ้มูลสินคา้อยา่งครบถว้นและรวดเร็ว 
2) ลูกคา้จดจาํและนาํไปบอกต่อ 
3) ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
4) ทราบความตอ้งการของลูกคา้ และบริการและเสนอสินคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด 
5) ลูกคา้ประทบัใจบริการและกลบัมาเป็นลูกคา้ประจาํ 

 
 
 
 
 
 
 

 



29 

 

2.4 ผลสําเร็จการดาํเนินงาน  

2.4.1 ผลสาํเร็จจากการดาํเนินงาน ของ บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั 

- ปี 2561 และ 2562 มีผลกาํไรเพิ่มข้ึน ตามเสต็ปของตัวผลิตภัณฑ์ โดยรวม และในปี 2563 ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID – 19   จึงทาํใหย้อดขายลดลงจากการ LOCK DOWN และการชะลอ
จดัซ้ือจากต่างประเทศ 

 
 
 

ยอดขายโดยรวมของผลติภณัฑ์MALIS  

เดือน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค.- มี.ค. - 150,000 - 
เม.ย. – มิ.ย. - 600,000 - 
ก.ค. – ก.ย. - 900,000 45,000 
ต.ค. – ธ.ค. 450,000 600,000 150,000 
ยอดรวม  450,000 2,250,000 195,000 

ตารางท่ี 2 แสดงการเติบโตของยอดขายผลิตภณัฑ ์MALIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 

ภาพท่ี 22  กราฟแผนภูมิวงกลมแสดงอตัราส่วนของยอดขายผลิตภณัฑ ์MALIS ในปี พ.ศ.2562 

 

51%

30%

10%

9%

ยอดขายรวม

เสือ้โปโล เสือ้ฟตุบอล เสือ้กรรมการ เสือ้กิจกรรมอ่ืนๆ
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- จาํนวนลูกคา้เพิ่มข้ึน ทั้งลูกคา้บุคคลและหน่วยงานตามลาํดบั โดยคิดเป็น% เปรียบเทียบในแต่ละปีทาํ
ใหก้าํลงัการผลิตสูงข้ึนตามจาํนวน จาํนวนพนกังานในแผนกต่างๆจึงเพิ่มข้ึนตาม โดยรวมแลว้พนกังาน
มีความสุขและพึงพอใจ ทั้งน้ี บริษทัมีการจดักิจกรรมจดัเล้ียงประจาํปี/กิจกรรมสันทนาการ/OUTTING 
ขอบคุณลูกคา้ คู่คา้และพนกังาน  

 

ภาพท่ี 23 กราฟแผนภูมิแท่งแสดงจาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนทาํใหย้อดการผลิตสูงข้ึนในปี พ.ศ.2562 

 

 

ภาพท่ี 24 กราฟแผนภูมิเสน้แสดงยอดการผลิตผลิตภณัฑ ์MALIS ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปี พ.ศ.2562 
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ภาพท่ี 25 กราฟแผนภูมิเสน้แสดงจาํนวนพนกังานบริษทัท่ีเพิ่มจาํนวนมากข้ึนเพื่อรองรับการผลิต   

 

 

 

ภาพท่ี 26  แสดงภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆบางส่วนของพนกังานในบริษทั 

ตวัอย่างกิจกรรมต่างๆไดแ้ก่ การจดัเล้ียงประจาํปี /กิจกรรมสันทนาการ/ กิจกรรม OUTTING และ
กิจกรรมขอบคุณลูกคา้ คู่คา้และพนกังาน  
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- กิจกรรมพฒัน

ภาพที

นาผลิตภณัฑ ์

ท่ี 27 แสดงงาน

 

นกิจกรรมพฒัฒนาศกัยภาพเเชิงลึกผลิตภณัณฑร่์วมกบับริริษทัต่างๆ 
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2.4.2 ด้านความสําเร็จของผู้วจัิกษณ์ 
      โดยส่วนตวัผูว้ิจกัษณ์เป็นผูมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการทาํดีเพื่อสงัคมหลายงาน และตวัอยา่งภาพท่ีไดเ้ขา้รับ
พระราชทาน เขม็และโล่ในโอกาสต่างๆ จากพระราชวงศ ์รัฐมนตรีประจาํกระทรวง และนิตยสารช่ือดงั 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ตวัอยา่งภาพการทาํดีเพื่อสงัคมและเขา้รับพระราชทาน เขม็และโล่ในโอกาสต่างๆ 
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ภาพท่ี 29 ตวัอยา่งภาพการเขา้รับโล่รางวลั จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรกลุ  รมต.กระทรวงพลงังาน 

 

  ภาพท่ี 30 ภาพไดรั้บเชิญลงนิตยสาร LOGISTIC NETWORK  หมวด CEO VISION  

 

ภาพท่ี 31 ภาพเขา้รับรางวลั ( ร่วมทีม ) ANGEL FUND & NEC AWARD  
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2.4.3 ดา้น CRM กบั บริษทั มาริไทม ์อินเตอร์เทรด จาํกดั 

ดา้นการติดต่อ – ซ้ือขาย ต่างประเทศ  ( SALE ) 

 

 

ภาพท่ี 32 ภาพเขา้ร่วมธุรกิจการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์และทูตพาณิชย ์ประเทศต่างๆ 

 

ภาพท่ี 33  ภาพบางส่วน การประสานงานธุรกิจลูกคา้ต่างประเทศ และเป็นผูแ้ทนการคา้ประเทศไทยเขา้ร่วม

ประชุมกบัหอการคา้ ประเทศพม่า 
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ภาพท่ี 34  ภาพแสดงบรรยากาศงาน MATCHING BUSINESSณ ต่างประเทศ 

 

 

 
ภาพท่ี 35  ภาพการเขา้ร่วมกิจกรรมธุรกิจการคา้ TRIP BUSINESS MATCHING กลุ่มประเทศ CLMV  
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ภาพท่ี 36 ภาพตวัอยา่ง การไปพบคู่คา้ต่างประเทศและการจดัส่งสินคา้ ณ ประเทศลาว 

 

 

ภาพท่ี 37 ภาพตวัอยา่ง การไปติดต่อประสานงานกบัคู่คา้ท่ีประเทศพม่า 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยการจดัตั้งทีมฟุตบอล 

 

 

  

ภาพท่ี 38  ภาพกิจกรรมทีมฟุตบอล LOVE THAILAND ของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัและร่วมการกศุลกบัทีม

ฟุตบอลในประเทศและต่างประเทศ อาทิ  THAILAND / KOREA / MALAYSIA / LAO PDR. 
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ภาพท่ี 39 ภาพกิจกรรมบางส่วน ทีมฟุตบอลร่วมกิจกรรมต่างๆออกส่ือ อาทิ ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์   

ช่อง T SPORTS โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ส่ือส่ิงพิมพส์ยามกีฬา /STAR SOCCER  เป็นตน้ 
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กิจกรรมประสานงานต่างประเทศ 

 

 

 

  
ภาพท่ี 40 ภาพกิจกรรมในการรับรอง YB ARUNARNSIN BIN TAIB 

Assistant Minister of Youth and Sports, Malaysia  And Facalty  
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ภาพท่ี 41 ภาพติดต่อประสานงานกบั YB ARUNARNSIN BIN TAIB 

Assistant Minister of Youth and Sports, Malaysia  And Facalty  

เพื่อวางแผนงาน/ทาํกิจกรรมสนัทนาการ เม่ือไดเ้ดินทางไปประเทศมาเลเซีย 
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กิจกรรมในประเทศ SME ( สงัคม เศรษฐกิจและการเมือง ) 

 

ภาพท่ี 42 ผูว้ิจกัษณ์ไดรั้บเกียรติเป็นรองประธานสมาพนัธ์ SME ไทย นนทบุรี ดา้นติดต่อภาครัฐ 

 

 

    

   

ภาพท่ี 43 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของสมาพนัธ์SME ไทย  
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ภาพท่ี 43 (ต่อ ) ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของสมาพนัธ์SME ไทย  
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ภาพท่ี 43 (ต่อ ) ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของสมาพนัธ์SME ไทย  
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กจิกรรมเพือ่สังคม 

 

 
ภาพท่ี 44  ประมวลภาพ การบริจาคส่ิงของช่วยเหลือช่วง COVID-19  

 ร่วมกบั สมาคมแลกเปล่ียนเศรษฐกิจ ไทย-จีน /นกัการเมืองทอ้งถ่ิน /สาํนกังานเขต 

 

    

 

ภาพท่ี 45 ประมวลภาพ กิจกรรม อ่ืนๆของผูว้ิจกัษณ์และบริษทั 
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ภาพท่ี 45 (ต่อ) ประมวลภาพ กิจกรรม อ่ืนๆของผูว้ิจกัษณ์และบริษทั 

 
2.5  ผลกระทบของงานทีเ่กดิขึน้ 
ผูว้ิจกัษณ์ไดป้ระเมินผลกระทบจากการทาํงานทั้งภายในและภายนอก พอสรุปไดด้งัน้ี 
 
ผลกระทบจากการทาํงานภายใน 

1. ช่วงแรกทีมงานไม่มีความเช่ียวชาญ ในเร่ืองผา้และการตดัเยบ็ ตอ้ง OEM จากภายนอก บางคร้ังตวัอยา่ง
งานหลุดก่อนท่ีจะเปิดตวัผลิตภณัฑ ์

2. ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ(Market Share)จะเร่ิมเติบโตไดอ้ยา่งชา้ๆ เน่ืองจาก MALISเป็นแบ
รนดใ์หม่ อาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่งเร่ิมทาํตลาดในประเทศ จึงตอ้งใชเ้วลาในการประชาสมัพนัธ์ 

3. เกิดการลอกเลียนแบบตวัอยา่งสินคา้จากทีมงาน/บริษทัอ่ืน ทั้งกลยทุธ์การตลาด /ตวัผลิตภณัฑไ์ปจนถึง
การตดัราคา ส่งผลกระทบต่อยอดขาย 

4. บริษทัมีการเปล่ียนแผนงาน พฒันาผลิตภณัฑ์ทีมงานท่ียงัมีจาํนวนน้อย ทาํให้งานบางลอตหลุดจาก
ระบบควบคุมคุณภาพ(QC)จึงทาํให้เกิดความเสียหาย สินคา้ท่ีผลิตไม่ทนัในบางช่วงก็ส่งผลต่อยอดขาย
และการรักษาฐานลูกคา้ไวด้ว้ย 
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ผลกระทบจากการทาํงานภายนอก 
1. บริษทัคู่แข่ง ทั้งเก่าและใหม่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ ต่างกมี็กลยทุธ์การตลาดเพื่อจะแข่งขนัสร้าง

พื้นท่ีทางการตลาด  ปัจจุบนัผูค้นเร่ิมหันมาสนใจการเล่นกีฬามากข้ึน ทาํให้ธุรกิจประเภทน้ีเกิดการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน 

2. การจดัส่งสินคา้ผลิตภณัฑ์ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศ บางพ้ืนท่ี หากมีการดีเลยล่์าช้าจากขนส่งเอกชน
ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและทางบริษทัเส่ียงต่อการถูกยกเลิกคาํสั่งซ้ือในคราวถดัไปได ้เพราะ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีควบคุมไม่ได ้

3. การแพร่ระบาดของภาวะโควิด -19(COVID-19) เป็นเวลาเกือบ 2ปีแลว้ ทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดงักล่าวมาก  ยอดขายลดลงจากการ LOCK DOWN และการชะลอจดัซ้ือจากต่างประเทศ
รวมไปถึงการเดินทางและการขนส่งภายนอกประเทศ จึงตอ้งทาํในรูปแบบOnlineเพียงอยา่งเดียว 

 

2.6 ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 

ลาํดับ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข 
1 เม่ือยอดตก  แลว้เราทาํอยา่งไรใหมี้ลูกคา้มากข้ึน   โดยการนาํระบบ CRM มาประยกุตใ์ช ้

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดว้างแผนการตลาด
ใหม่ รุกแผนทาํกิจกรรมออนไลน์ ท่ี
มากข้ึน เพื่อตอบโจทยต์ามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

2 มีแพลนการสร้างชอ้ปในไทย และท่ีต่างประเทศ รวม
ไปถึงการจดัทาํผลิตภณัฑ ์คอลเลคชัน่ใหม่ ติดเร่ือง
ภาวะโควิด-19 ทาํใหห้ยดุชะงกัไป 

 

ทบทวนแพลน และเจรจากบัพาร์ท
เนอร์ รอจนกวา่สถานการณ์ จะดีข้ึน 
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์  เพื่อลด
ความเส่ียง ทั้งการทาํชอ้ปและลงทุน
เพิ่มในสายผลิตภณัฑ ์ 

3 ลูกคา้เยอะข้ึน ยอดสัง่ซ้ือมากข้ึน ดว้ยจาํนวนคนไม่
มากพอ ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ทั้งหมดได ้

 

เพิ่มจาํนวนพนกังาน และเพิ่ม
สายการผลิต รองรับคาํสัง่ซ้ือของ
ลูกคา้ และสตอ๊คสินคา้ใหมี้จาํนวน
เพียงพอ 

4 บริษทัไม่สามารถผลิตสินคา้ไดเ้องในบางผลิตภณัฑ ์
จึงตอ้ง OEM จากโรงงานภายนอก 

วางแผนการผลิต สตอ๊กวตัถุดิบจดัหา
และผลิตกบัโรงงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ
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มากกวา่ 2 แห่งเพื่อไม่ใหเ้กิดความ
ผดิพลาดและมีสินคา้ไดท้นัต่อความ
ตอ้งการ 

5 ส่วนแบ่งทางการตลาด ในประเทศ ดว้ยความท่ีเป็นแบ
รนดใ์หม่ กอ็าจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและเพิ่งเร่ิมทาํตลาด
ในประเทศ จึงตอ้งใชเ้วลาในการประชาสมัพนัธ์ 

 

สร้างตวัตนในตลาด โดยใชก้ลยทุธ์
การเป็นผูส้นบัสนุนใหที้มฟุตบอล
หรือรายการการแข่งขนัต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์แบรนดใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกั 
รวมไปถึงการจดัการแข่งขนัรายการ
ต่างๆ 

 

 

 

ลาํดับ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข 

 

6 

ทีมงานไม่มีความเช่ียวชาญ ในเร่ืองผา้และการตดัเยบ็ 
ตอ้ง OEM จากภายนอก บางคร้ังตวัอยา่งงานหลุด
ก่อนท่ีจะเปิดตวัผลิตภณัฑ ์

-ส่งทีมงานเขา้ร่วมอบรม และเรียนรู้
ทุกขั้นตอนจากโรงงานผลิต -บรีฟ
งานใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั และทาํ
สญัญากบัโรงงานท่ีรับจา้งผลิต 

7 เกิดการลอกเลียนแบบ จากทีมงาน/บริษทัอ่ืน ทั้งกล
ยทุธ์การตลาด /ตวัผลิตภณัฑไ์ปจนถึงการตดัราคา 
ส่งผลกระทบต่อยอดขาย 

 

-ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่  

-เปล่ียนทีมทาํงาน 

-มีการจดลิขสิทธ์ิเพื่อใชใ้นการ
ฟ้องร้องทางกฎหมาย 

8 สินคา้ใดท่ีมีนวตักรรมหรือเทคโนโลยมีาเช่ือมโยงจะ
ทาํใหสิ้นคา้นั้น ดูดี มีระดบั ยิง่ถา้ตอบโจทยก์บัความ
ตอ้งการไดจ้ริงดว้ยแลว้ เป็นสินคา้มีกระแสดว้ยแลว้ ก็
จะเป็นผลดีต่อยอดขายท่ีทาํราคาไดสู้งข้ึน หากไม่มีกมี็
ผลกระทบต่อยอดขายและภาพลกัษณ์ของแบรนด ์

พฒันาผลิตภณัฑ ์ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ
สถานการณ์ โดยการเขา้ร่วมโครงการ
หรือนาํเอานวตักรรมหรือเทคโนโลยี
ท่ีตอบโจทยม์าประยกุตใ์ชใ้น
ผลิตภณัฑ ์เพือ่สร้างความแตกต่าง แต่
ตน้ทุนค่อนขา้งสูง  

9 แต่ละประเทศมีความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและ
ภาษา ความตอ้งการ ความช่ืนชอบจึงแตกต่างกนั เช่น 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของคู่คา้ และ
ปรับเปล่ียนใหต้รงกบัความตอ้งการ
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รูปแบบ ดีไซน์ สี บางอยา่งเรามองวา่สวย เคา้อาจมอง
วา่ไม่สวย แต่ส่ิงท่ีเคา้วา่สวย เป็นส่ิงท่ีเรามองวา่ไม่สวย 
เอาความรู้สึกเรามาตดัสินใจแทนลุกคา้ไม่ได ้แต่
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมได ้

ของลูกคา้ พร้อมทั้งพฒันาผลิตภณัฑ์
และตนเองในดา้นต่างๆเพ่ือการ
พดูคุย วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สร้างความประทบัใจไดด้ว้ย CRM 

10 การจดัส่งไปยงัต่างประเทศ บางพื้นท่ี หากมีการดีเลย์
จากขนส่งเอกชน ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและทาง
บริษทัเส่ียงต่อการถูกยกเลิกคาํสัง่ซ้ือในคราวถดัไป 
เพราะเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้

 

พื้นท่ีใดท่ีมีความเส่ียง กจ็ะทาํการแจง้
ลูกคา้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
ในช่วงแรกหากผูว้ิจกัษณ์สะดวกกจ็ะ
เดินทางไปพบลูกคา้ ก่อนสินคา้ไปถึง
เพื่อสร้างความมัน่ใจ 

 

 

 

ลาํดับ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข 
11 การแพร่ระบาดของภาวะโควิด -19  กิจกรรมต่างๆตอ้ง

งดและปิดตวั ส่งผลใหย้อดขายลดลง ทั้งจากการ 
LOCK DOWN และการชะลอจดัซ้ือจากต่างประเทศ
รวมไปถึงการเดินทางและการขนส่ง  

 

ปรับโมเดลการกระจายสินคา้ดว้ย
การเปิดเวบ็ไซตข์องตวัเอง จาก
เดิมท่ีจะขายผา่นร้านสเป
เชียลต้ีสโตร์หรือร้านท่ีขายสินคา้
กีฬา ปรับเปล่ียนช่องทางการการ
ติดต่อแบบ ONLINE 

 

 

 

 



38 
 

บทที ่3 
การสังเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รูปแบบของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแนวใหม่เพื่อความยั่งยืนของ บริษัท มาริไทม์ 
อนิเตอร์เทรด จาํกดั 
 
ผูว้ิจกัษณ์ไดป้ระเมินผลการดาํเนินการ ขอสรุปผลรูปแบบท่ีทาํใหผู้ว้ิจกัษณ์ประสบความสาํเร็จไดคื้อ 
3.1.1  สร้างแบรนดม์าลิสใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  (MALIS BRANDING) เป็นการสร้างตราสินคา้ MALIS ข้ึนมา 
ใหม่ ซ่ึงผูว้ิจกัษณ์ไดอ้อกแบบสัญลกัษณ์ (LOGO) และคาํขวญัและกาํหนดตาํแหน่ง(POSITION) ใหเ้กิดคุณค่า
ประทบัใจ สร้างประสบการณ์ ความผกูพนัให้ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (BRAND LOYALTY) 
และเป็นการลดทางเลือกของลูกค้าในการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการจากคู่แข่งทางหน่ึงโดยการวาง
ภาพลกัษณ์ท่ีดูดีและใช้กลยุทธ์การเป็นผูส้นับสนุนให้ทีมฟุตบอลหรือเขา้ร่วมรายการการแข่งขนัต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์แบรนดใ์ห้เป็นท่ีรู้จกั ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือโทรทศัน์  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็น
ตน้ 
3.1.2  กลยทุธ์การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (MARKET SHARE) ผูว้ิจกัษณ์มุ่งมัน่จดัทาํแผนธุรกิจท่ี 
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานบริษทัคู่แข่งทั้งเก่าและใหม่  เพื่อสร้างพื้นท่ีทาง
การตลาด และพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละพื้นท่ี โดยการนําเอา
นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีตอบโจทยม์าประยกุตใ์ช ้เพื่อสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าให้กบัตวัผลิตภณัฑแ์ละ
พฒันาเทคนิคเพิ่มยอดขาย  โดยไดใ้ช ้3 วิธีคือ ไดย้อดขายจากลูกคา้ปัจจุบนั ไดจ้ากการดึงลูกคา้คู่แข่งเขา้มา และ
ไดจ้ากการหากลุ่มลูกคา้ใหม่ ทาํใหก้ารขยายตลาดของ MALIS ประสบความสาํเร็จระดบัหน่ึง 
 
3.1.3  ผลิตสินคา้กบัโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน(STANDARD OEM) ผูว้ิจกัษณ์ผลิตสินคา้จากบริษทั 
ผูรั้บจา้งผลิต (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) ท่ีไดม้าตรฐาน  มากกว่า 2 แห่ง โดยเรามุ่งเนน้
คุณภาพเป็นหลกั  หวัใจหลกัของธุรกิจก ็คือ ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ  ผา่นการตรวจสอบ  เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความ
พึงพอใจจากการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทั ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีอนัดบัแรก ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
3.1.4  มีการจดัระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ(EFFICIENT PRODUCTION PROCESS) 
ทางบริษทั ไดมี้การจดัระบบงานให้มีประสิทธิภาพในเร่ืองสินคา้ผลิตภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนสาํคญัคือ 
ปัจจยัการผลิต (INPUT) กระบวนการแปรสภาพ(CONVERSION PROCESS)  และผลผลิต (OUTPUT) การ
ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพนั้นบริษทัจะคาํนึงถึงปัจจยัดา้นปริมาณ คุณภาพ เวลา และราคา ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้งนาํมา
รวมไวใ้นระบบการผลิต โดยมีการวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นแกนกลาง ดงันั้น ตั้งแต่วางแผนการผลิต สต๊
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อกวตัถุดิบจดัหาและผลิตกบัโรงงานOEM ท่ีมีความน่าเช่ือถือและไดม้าตรฐาน เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและ
มีสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการรวมในเร่ืองของบุคลากร มีการจดัและส่งอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 
สามารถใหค้าํแนะนาํลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และบริการไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  
 
3.1.5  ระบบค่าตอบแทนจูงใจและรางวลัท่ีเหมาะสม  (SUITABLE REWARDS AND  
INCENTIVES ) ยงัถือเป็นปัจจยัท่ีดีในการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงานจากการศึกษาพบว่า การให ้
REWARDS และ INCENTINES สามารถสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานอยา่งมากและยงัช่วยสร้างความรักและ
ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร เพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานของพนกังาน ยอดขายถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทุก
ธุรกิจจะตอ้งมีและตอ้งการให้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อหล่อเล้ียงให้องคก์รอยู่รอดและเติบโตอย่างมัน่คง ดงันั้น
การเพิ่มยอดขายมีหลายช่องทางแต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ปิดการขายได ้คือ ทรัพยากรบุคคลท่ีจะทาํหนา้ท่ี
ให้คาํปรึกษาและปิดการขาย ส่ิงท่ีจะกระตุน้ฝ่ายขายของบริษทัทาํยอดขายได้มากท่ีสุด คือ ค่าคอมมิชชั่น 
(COMMISSION) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีกระตุน้หรือจูงใจในการเพ่ิมยอดขายเพิ่มผลผลิตตามเกณฑท่ี์บริษทั
กาํหนดไว ้
 
3.1.6  เนน้การสรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพฒันา(FOCUS ON RECRUITMENT AND HRD) 
บริษทัมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR : HUMAN RESOURCE) ท่ีตอ้งเนน้การวางแผนรับ
สมคัรและคดัเลือกพนักงานท่ีเขม้ขน้เขา้มาในองคก์ร และพฒันาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ตามท่ีตอ้งการ (HRD : HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ในตวัสินคา้
อยา่งรวดเร็วและสามารถตอบสนองลูกคา้ได ้การบริการลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด คือ กุญแจสาํคญัท่ีจะทาํใหลู้กคา้เก่าอยู่
กบัเราและลูกคา้ใหม่เลือกเราเสมอเพราะทุกวนัน้ีมีตวัเลือกร้านคา้มากมายให้ลูกคา้เลือกซ้ือของ แต่คงดีไม่ใช่
นอ้ย หากมีร้านท่ีลูกคา้ไปซ้ือของแลว้ ยงัสามารถจาํลูกคา้ไดแ้ละยงัติดต่อกบัลูกคา้สมํ่าเสมอ ทาํใหลู้กคา้ท่ีเคยมา
ซ้ือ กลบัมาซ้ือซํ้า จนกลายเป็นลูกคา้ประจาํ 
  
3.1.7  มีระบบการบริการหลงัการขายท่ีดี (AFTER AND SERVICE) เป็นการติดตามเอาใจใส่ลูกคา้ 
ท่ีไดซ้ื้อสินคา้ไปโดยใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีและจริงใจดูแลลูกคา้ดุจคนสาํคญั  การดูแลลูกคา้หลงัการขาย
หรือระหวา่งการขาย  ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริการของบริษทั เพราะเราตอ้งเขา้ใจลูกคา้ และอยากใหลู้กคา้
ไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดและเกิดความประทบัใจ  รวมทั้งการติดตามผลการขาย (FOLLOW-UP)ท่ีดี เช่นการโทรศพัทแ์ละ/
หรือบตัร/หนังสือไปขอบคุณ ตรวจสอบการจดัส่งสินคา้ การติดตั้งสินคา้ อาํนวยความสะดวกต่างๆให้สําเร็จ
เรียบร้อย ซ่ึงจะเป็นช่องทางให้พนกังานสามารถขายสินคา้ไดอี้ก เพราะทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ ลูกคา้ก็
จะไม่ไปไหนและกลบัม้ือซํ้าและเกิดการบอกต่อ หรือกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง การรักษาความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้จึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้
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3.1.8  เคร่ืองมือในการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (CRM)โดยการนาํเทคโนโลยท่ีีโดดเด่นของ CRM คือระบบ 
LINE OA มาประยกุตใ์ช ้วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดว้างแผนการตลาดใหม่ รุกแผนทาํกิจกรรมออนไลน์ ท่ีมากข้ึน เพื่อ
ตอบโจทยต์ามความตอ้งการของลูกคา้ 

- การใช้ LINE OAเพื่อเป็นศูนยร์วมในการเช่ือมต่อประสบการณ์ ONLINE แบบครบ ท่ีไม่ใช่แค่เพียง
ช่องทางการส่ือสารเพียงอย่างเดียวทาํให้เราเห็นความตอ้งการของลูกคา้ไดล้ะเอียดข้ึน สามารถออก
โปรโมชัน่พิเศษแบบ PERSONALIZED MAKETTING ไดง่้ายและยงัเลือกส่งขอ้ความใหเ้ฉพาะลูกคา้
ท่ีสนใจสินคา้นั้นๆได ้จนทาํใหย้อดขายเพิ่มมากข้ึนได ้

- ดีไซน์การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆของ LINE OAไดห้ลากหลาย สร้างและเติมเตม็ประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
ลูกคา้ทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ไดเ้ช่น สามารถออกแบบ RICH MENU ,ช่วยดูแลระบบหลงับา้น 
ไดต้รงตามความตอ้งการของธุรกิจ ตอบแชทไดง่้ายข้ึน เพิ่มระดบัความพึงพอใจจากลูกคา้ 

- มีแผนการส่ือสารที่ชัดเจนและดึงดูดใจ  เพื่อให้เกิดการรับรู้และไดม้าซ่ึงลูกคา้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น 
DASHBOARDดูไดล้ะเอียดข้ึน ทาํใหเ้ราสามารถดูรายงานต่างๆ ไดลึ้กข้ึน นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ ต่อยอด 
ทาํเป็นแคมเปญ CRM ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใน CHAT & SHOP ในอนาคตได ้

-  เกบ็ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนาํมาพฒันาขอ้เสนอและผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนวิธีการส่ือสารใหต้รง
ใจและ PERSONALIZED มากยิ่งข้ึน ทาํให้คงความเป็นแบรนด์ท่ีครองใจและก่อให้เกิด ‘BRAND 
LOYALTY’ และ ‘BRAND LOVE’ ในท่ีสุด 

- ทาํ RETARGETTING เพื่อตอกย ํ้าความสนใจไปยงัฐานลูกคา้เดิมท่ีเคยซ้ือสินคา้ หรือ เยีย่มชม ทั้งกลุ่ม
ลูกคา้ท่ียงัติดตามอยู่และกลุ่มลูกคา้เคยติดตามแต่ปัจจุบนัไดบ้ล็อกร้านไปแลว้ โดยการทาํการบรอด
แคสตแ์ละยงัสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายไดต้ามท่ีตอ้งการอีกดว้ย 

 
3.1.9  กิจกรรมทีมฟุตบอลเพ่ือปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM IN FOOTBALL TEAM ACTIVITY) 
เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้แนวทางใหม่ของบริษทั เน่ืองจากบริษทัผลิตเส้ือกีฬา MALIS SPORTS การ
จดัตั้งทีมฟุตบอล LOVE THAILAND จึงเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึง เพื่อเช่ือมโยงลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ ให้มี
ประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนั ผ่านกิจกรรมกีฬาต่างๆ  การเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมกีฬา เพื่อเสนอสินคา้ผลิตภณัฑ ์ 
ส่งเสริมการขายเพื่อหาผูส้นใจเป็นลูกคา้ใหม่ และการเชิญร่วมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมการกุศลต่างๆตั้งแต่ระดบั
ทอ้งถ่ินไปจนถึงระหว่างประเทศ  กิจกรรมเหล่าน้ี สามารถช่วยส่ือสารภาพลกัษณ์ของแบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งดี จึง
เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหM้ALIS เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในตลาดกีฬาเส้ือฟุตบอลและมีลูกคา้ประจาํเพิ่มมากข้ึน 

การนาํระบบ CRM มาใชส้ามารถวดัผลและบริหารลุกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงระบบดงักล่าว เพียงปีแรกท่ีผู ้
วิจกัษณ์ไดพ้ฒันาบุกเบิกข้ึน กส็ามารถเพ่ิมยอดขายใหก้บัทางบริษทัได ้30% และสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าและ
เพิ่มลูกคา้ใหม่ไดอี้กดว้ย รูปแบบทั้งหมดน้ี ไดส่้งผลให้ MALIS ประสบความสาํเร็จสามารถชิงส่วนแบ่งจาก
ตลาด เส้ือกีฬา ไดอ้ยา่งมัน่คง และคงจะไม่เกินความเป็นจริงแต่อยา่งใด ถา้จะบอกว่าการทาํCRM ผา่นLINE OA 
ไดช่้วยให ้MALIS กลายมาเป็น TOP  OF MIND ในใจผูบ้ริโภค แถมยงัช่วยสร้าง ‘โอกาสใหม่ๆ’ อีกมากมาย 
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ภาพท่ี 46 ภาพ Successful CRM Model  ประกอบดว้ย 9 Loops 
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3.2 หลกัธรรมทีใ่ช้ในการทาํงานทีผู้่วจิักษณ์นํามาใช้ในการทาํธุรกจิ มีดงันี ้
3.2.1  ผูว้ิจกัษณ์ เป็นผูมี้ใจรัก ศรัทธาและเช่ือมัน่ต่อส่ิงท่ีทาํ  ทาํงานดว้ยความเพียรทุ่มเทและอดทนมีความ
รับผดิชอบต่องานท่ีทาํจนสาํเร็จโดยอาศยัหลกัธรรม อิทธิบาท 4 ดงัน้ี 

ฉนัทะ คือมีใจรักในงานท่ีทาํ 
วิริยะ คือ มุ่งมัน่ทุ่มเทกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จิตตะ คือมีสมาธิและจดจ่อกบังานท่ีทาํอยู ่
วิมงัสา คือ ทบทวนในงานท่ีทาํและพฒันาต่อยอด 

 
3.2.2  ผูว้ิจกัษณ์เป็นผูมี้ศีลและมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี คือ รู้จกัสาํรวมระวงั ความประพฤติปฏิบติัทางกาย 
และวาจาให ้เรียบร้อยดีงาม ไม่ประพฤติเบียดเบียนต่อตนเองและผูอ่ื้น ประพฤติชอบดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
โดยอาศยัหลกัธรรม  พรหมวิหาร 4 ดงัน้ี  

เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาท่ีจะใหผู้อ่ื้นอยูดี่มีสุข 
กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาใหผู้มี้ทุกข ์เดือดร้อน ใหพ้น้ทุกข ์
มุทิตา คือ ความพลอยยนิดี ท่ีผูอ่ื้นไดดี้ ไม่คิดอิจฉาริษยากนั 
อุเบกขา  คือ ความวางเฉย ไม่ยนิดียนิร้าย เม่ือผูอ่ื้นถึงซ่ึงความวิบติั  

 
3.2.3  ผูว้ิจกัษณ์เป็นผูมี้ความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน ไม่ถือตวัทั้งต่อลูกคา้และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พดูจาโดย 
มีเหตุผล เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี ตอบขอ้ซกัถามหรือใหค้าํแนะนาํต่างๆ ได ้ช่วยเหลือแบ่งปันตามความเหมาะสม  โดย
อาศยัหลกัธรรม สงัคหวตัถุธรรม 4 ประการ ดงัน้ี   

ทาน  คือ  รู้จกัใหปั้น ส่ิงของ ของตน แก่ผูอ่ื้นท่ีควรใหปั้น         
ปิยวาจา  คือ  รู้จกัเจรจาอ่อนหวาน คือ กล่าวแต่วาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน         
อตัถจริยา    คือ รู้จกัประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น         
สมานตัตตา คือ เป็นผูมี้ตนเสมอ คือไม่ถือตวัเยอ่หยิง่ อวดดี         

 
3.2.4  ผูว้ิจกัษณ์เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ชอบพฒันา ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ คือ เป็นนกัพฒันา ปรับปรุง 
แกไ้ขส่ิงท่ีลา้หลงัหรือขอ้บกพร่องในการทาํงานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ ริเร่ิมโครงการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สุขแก่หมู่
คณะ องคก์รและสังคม รวมทั้งวิธีการทาํงานใหม่ๆ ใหก้ารปกครองการบริหารกิจการงานไดบ้งัเกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 
3.2.5 ผูว้ิจกัษณ์ใชห้ลกัในการปกครององคก์ร คือ “หลกัธรรมาภิบาล”  

1) หลกัความโปร่งใสคือ มีการพิจารณาวินิจฉยัปัญหา การทาํการตดัสินใจ และสัง่การ ดว้ย 
ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและไดรั้บความพึงพอใจจากทุกฝ่าย 
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2) หลกัคุณธรรม คือ  การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริม ใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง ไป 
พร้อมกนัดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวินยั มีการวนิิจฉยั สัง่การ กระทาํกิจการงาน ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปดว้ย
เจตนา ความคิดอ่าน ท่ีบริสุทธ์ิ 
                3)   หลกัความคุม้ค่า คือ การรู้จกัตน รู้จกักาล รู้จกัคิด รู้จกัการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์ 
และปฏิบติังานเป็นไปไดเ้หมาะสมถูกกาลเทศะ บุคคล สงัคม แก่ฐานะและงาน ได ้เกิดประโยชน์ท่ีดีร่วมกนั 
                4)   หลกัความมีส่วนร่วม คือ เนน้ใหมี้การทาํงานร่วมมือกนั เสนอแนะการบริหาร การตดัสินใจ
ร่วมกนั ทาํงานเป็นทีมในทุกฝ่าย เปรียบเสมือนทีมฟุตบอล Love Thailand ท่ีก่อตั้งข้ึนเกิดความสุขต่อบุคคลใน
องคก์ร ต่อลูกคา้ และต่อสงัคม   
                 5)  หลกันิติธรรม คือ ผูว้ิจกัษณ์ในฐานะผูบ้ริหารองคก์รใหค้วามสาํคญัยดึถือความยติุธรรม และ
คาํนึงถึงความเป็นธรรม ในการวินิจฉยั สัง่การ ดาํเนินการ และปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่ตป้กครอง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดว้ยความชอบธรรม และตามกฎหมาย กฏระเบียบท่ีถูกตอ้งเช่ือถืออา้งอิงได ้ 
  6)  หลกัความรับผดิชอบ คือ บริษทัตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี สาํนึกความรับผดิชอบต่อสงัคม  
กระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา และเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสีย
จากกระทาํขององคก์ร 
 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
3.3.1 ผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค ์มี CONNECTION ในสายงานของ
ตนเอง สายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
3.3.2  ทุกองคก์รตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสรรหาและฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 
3.3.3 ตอ้งเลือกสรรหาแหล่งโรงงานผลิตสินคา้ใหเ้ราตามท่ีไดก้าํหนดมาตรฐานไวแ้ละตรงต่อเวลา 
3.3.4 เนน้การบริหารจดัการระบบสตอ๊กหรือสินคา้คงคลงัใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของลุกคา้ 
3.3.5 บริษทัจะตอ้งจดัทาํแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ล่วงหนา้ทุก 1-3 ปี 
3.3.6 ใหผ้ลตอบแทนและส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสม  เพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 
3.3.7  ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารและเวลาอยา่งใกลชิ้ด 
3.3.8  ตราสินคา้หรือโลโก ้ผลิตภณัฑ ์ควรมี STORY TELLING   เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อใหลู้กคา้ระลึกถึง
รวมทั้งตั้งช่ือท่ีสามารถจดจาํไดง่้าย   
 3.3.9  ตอ้งเนน้การประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ สาํหรับสินคา้ตวัใหม่ท่ีทางบริษทัจะผลิตออกมา เพื่อ
สร้างแรงจูงใจกบัลูกคา้ 
3.3.10  ใหค้วามสาํคญักบัการบริการท่ีดี  และเป็นกนัเองกบัลูกคา้  ใหค้าํแนะนาํและอธิบายถึงคุณสมบติัหรือ
รูปแบบสินคา้แต่ละชนิดกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 
3.3.11  สร้างแคมเปญ ส่งมอบประสบการณ์พิเศษ เพื่อใหลุ้กคา้มีส่วนร่วมอยูเ่สมอ 
3.3.12  จดัโปรโมชัน่พิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย  และดึงดูดลูกคา้ ในช่วงเทศกาลหรือวนัพิเศษ  
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3.3.13 ยอมรับฟังคาํติชมของลูกคา้เพราะคาํติชมของลูกคา้คือแนวทางการแกไ้ขท่ีดีและมีค่า ท่ีจะทาํใหบ้ริษทั
เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และทาํใหลู้กคา้ประทบัใจ จนกลายมาเป็นลูกคา้ประจาํ 
3.3.14 การรักษาฐานลูกคา้ คือ ส่ิงสาํคญั กวา่การแสวงหาลูกคา้ใหม่  
3.3.15 ผูป้ระกอบการตอ้งรู้จกัท่ีจะบริหารการเงินอยา่งเหมาะสม เพื่อใหธุ้รกิจเกิดสภาพคล่องและบริหารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรนาํกาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมาเป็นทุนสาํรองหรือจดัหาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสาํหรับการขยายธุรกิจต่อไป 
 

3.4 ความคาดหวงัในอนาคต 
3.4.1 มีการตั้งเป้าต่อยอด ร้านจาํหน่ายสินคา้ และขยายสาขา/ผา่นตวัแทนจาํหน่าย  ภายใตแ้บรนด ์MALIS ท่ี 
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV ภายในปี 2566 
3.4.2 เพิ่มไลนก์ารผลิตสินคา้ตวัใหม่ โดยการขยายสายผลิตภณัฑ ์ในกลุ่ม COSMETIC (FACE & BODY) อาทิ 
SUN SCREEN , COOL SPRAY, DEODORANT และ ENERGY DRINK  เป็นตน้ 
3.4.3 เพิ่มกลยทุธ์ในการใหค้วามสาํคญักบัการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม 
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ไดรั้บการเชิดชูเกียรติ ในดา้นทาํคุณประโยชน์ จาก กองทพัภาคท่ี 2 โดย พลโท ธญัญา  เกียรติสาร 

ไดรั้บโล่เกียรติยศ ในดา้นการสนบัสนุนการศึกษา จาก มหาวิทยาลยัมหิดล โดย รศ.ดร. ชนวนทอง ธนสุกาญจน ์

 

  

ภาพบางส่วน ท่ีผูว้ิจกัษณ์ไดน้าํอุปกรณ์การเรียน /อุปกรณ์กีฬา/จกัรยาน/ขา้วสาร ฯลฯ 

 มอบใหก้บัโรงเรียนในต่างจงัหวดัและบริจาคในโอกาสต่างๆ 
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