
Ch7 E-Customer Relationship 
Management (e-CRM)



Customer Life Cycle



Customer extension techniques for CRM
For online retailers:

(a) Re-sell. Selling similar products to existing customers – particularly 
important in some B2B contexts as re-buys or modified re-buys.

(b) Cross-sell. Sell additional products which may be closely related to the 
original purchase , but not necessarily so.

(c) Up-sell. A subset of cross-selling, but in this case, selling more expensive 
products.

(d) Reactivation. Customers who have not purchased for some time, or have 
lapsed, can be encouraged to purchase again.

(e) Referrals. Generating sales from recommendations from existing 
customers , for example member-get-member deals.



Marketing applications of CRM
• A CRM system to support the four activities is made up of different marketing applications:

1 Salesforce automation (SFA). Sales representatives are supported in their account 
management and phone-based sales through tools to arrange and record customer 
enquiries and visits.

2 Customer service management. Representatives in contact centres respond to customer 
requests for information by using an intranet to access databases containing information

on the customer, products and previous queries.

3 Managing the sales process. This can be achieved through e-commerce sites, or in a B2B

context by supporting sales representatives by recording the sales process (SFA).

4 Campaign management. Managing ad, direct mail, e-mail and other campaigns.

5 Analysis. Through technologies such as data warehouses and approaches such as data

Mining , which are explained later in the chapter , customers’ characteristics , their purchase

behavior and campaigns can be analyzed in order to optimize the marketing mix.



What is e-CRM

Electronic customer relationship management (e-CRM)

Using digital communications technologies to maximize sales to existing 
customers and encourage continued usage of online services.

Customer Relations Management with an ‘e’? Ultimately, E-CRM cannot be 
separated from CRM, it needs to be integrated and seamlessly. However, many 
organizations do have specific E-CRM initiatives or staff responsible for E-CRM. 
Both CRM and E-CRM are not just about technology and databases, it’s not just 
a process or a way of doing things, it requires, in fact, a complete customer 
culture.



Activities of  e-CRM challenges

• Using the web site for customer development

• Managing e-mail list quality

• Applying e-mail marketing to support upsell and cross-sell;

• Data mining to improve targeting;

• Web site with personalization or mass customization

• Providing online customer service facilities(FAQ ,callback and chat support)

• Managing online service quality to ensure that first-time buyers have a great 
customer experience that encourages them to buy again

• Managing the multi-channel customer experience as customers use different 
media as part  of the buying process and customer lifecycle.



Personalization Web-based :  personalization involves delivering customized 
content for the individual through web pages, e-mail or push technology.

Mass customization :  is the creation of tailored marketing messages or products 
for individual customers or groups of customers typically  using technology to 
retain the economies of scale and the capacity of mass marketing or production.

Customer-centric marketing : The approach to Internet marketing function is 
based on customer behaviour within the target audience and then seeks to fulfil 
the needs and wants of each individual customer.

Sense and respond communications : Delivering timely, relevant 
communications to customers as part of a contact strategy based on assessment 
of their position in the customer lifecycle and monitoring specific interactions 
with a company’s web site, e-mails and staff.

E-CRM Character



Benefits of e-CRM

• Targeting more cost-effectively

•Achieve mass customization of the marketing messages

• Increase depth, breadth and nature of relationship.

•A learning relationship can be achieved using different 
tools throughout the customer lifecycle.

• Lower cost.



Permission marketing

Customers agree (opt in) to be involved in an organization’s marketing 
activities, usually as a result of an incentive.

• Interruption marketing ; Marketing communications that disrupt 
customers’ activities.

• Opt-in A customer proactively agrees to receive further information.

• Opt-out A customer declines the offer to receive further information.

“We used to bombarded by 500 marketing messages a day, with the advent of the web and 
digital TV this has now increased to over 3,000 a day! 
how can the communications of any one company stand out? From the customer’s viewpoint”
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Differences between B2C and B2B 
buyer behavior
Major differences in buyer behavior exist between the B2B and B2C 
markets, and these must be accommodated in e-marketing 
communications. The main differences are:

1.  Market structure
2.  Nature of the buying unit
3.  Type of purchase
4.  Type of buying decision
5.  Communication differences.





Customer Life Cycle

Customer Lifecycle Management (การบรหิารวงจรการท าธุรกจิลกูคา้) เป็นกระบวนการในการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้อยา่งต่อเนื่อง
ตัง้แต่ลกูคา้เริม่มาเป็นลกูคา้ขององคก์ร การมอบคุณคา่ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า ไปจนถงึการรกัษา
ลกูคา้ไวใ้หอ้ยูก่บัองคก์รไปนานๆ อาจกลา่วใหเ้ขา้ใจโดยงา่ยไดว้า่การบรหิารวงจรการท าธุรกจิของลกูคา้โดยทัว่ไปประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 3 
ประการ ไดแ้ก่ Customer Acquisition (การหาลกูคา้ใหม)่ Developing Customer Value (การเพิม่คุณคา่ใหก้บัลกูคา้) และ Customer 
Retention (การรกัษาลกูคา้)

CLV



1) Customer acquisition management
Techniques used to gain  new prospects and customers. use of the web 
site to acquire new customers for a company as qualified leads that can 
hopefully be converted into sales.  encouraging existing customers to migrate 
to using online for purchase or service

ประเภทของลกูค้าท่ีได้มา
1. ลกูค้าใหม่ของประเภทผลิตภณัฑ์
2. ลกูค้าท่ีดึงมาจากบริษทัคู่แข่ง
การให้ได้มาซ่ึงลกูค้าใหม่
• ลกูค้าเก่าดึงลกูค้าใหม่
• พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือดึงดดูลกูค้าใหม่
• เข้าใจและเข้าถึงลกูค้าโดยใช้ระบบฐานข้อมลูลูกค้า

http://incquity.com/articles/customer-lifecycle-management



Online marketing communications
Traffic-building campaign:  The use of online and offline promotion 
techniques such as banner advertising, search engine promotion  and 
reciprocal linking to increase the audience of a site (both new and existing 
customers).

Search engines : Provide an index of content on registered sites that can be 
searched by keyword Directories or catalogues Provide a structured listing of 
registered websites and their function indifferent categories.

Directories or  catalogues : Provide a structured listing of registered web 
sites and their function in different categories.



Search engine marketing (SEM)

How does it work?
It can help managers of search marketing campaigns to understand the 
technology behind Google which it discloses in many patents and in its 
Webmaster guidelines (www.google.com/webmasters).

1. Crawling. 

2. Indexing. 

3.Ranking or scoring.

4. Query request and results serving.

these are then displayed on the search results page.



Search engine marketing (SEM)



Communications Channels for 
promoting an Online presence



2) Customer retention management
For an e-commerce site , customer retention has two distinct goals:

1. To retain customers of the organization (repeat customers).

2. To keep customers using the online channel (repeat visits).

Recall to customer 

save or win back these customers  ; considering about this factors

• Customer who has decreasing of  purchasing trend 

• 6 month /  1 years missing customer

Strategy ; 

offer the special campaign for these old customer and introduce to 
purchase again softly   



การรักษาลูกค้า (Retention)
“การรักษาลูกคา้ไว้นานๆ จะช่วยสร้างก าไรให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
รักษาไว้ได้เพียงเล็กน้อยจะช่วยสร้างก าไรให้บริษัทเป็นอย่างมาก” 

Reichheld & Sasaer พบว่าการรักษาลูกค้าไวเ้พิ่มขึ้นเพียง 5% สามารถเพิ่ม
ก าไรให้บริษัทได้เฉลี่ย40% และยังพบว่า

1) การหาลูกค้าใหม่ใช้ทุนสูงและหลายปีกว่าจะคืนทุน

2) การรักษาลูกค้าไว้จะสร้างโอกาสซื้อเพิ่มขึ้น (Up & Cross selling

3) ความสัมพันธ์ท่ีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและลดต้นทุนในการปฏิบัติงานของบริษัท

4) ลูกค้าที่จงรักภักดีมักจะแนะน าลูกค้าใหม่ให้เสมอและไม่ค่อยอ่อนไหวต่อ
ราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (No elasticity of price)

ปรับปรุงจาก สมวงศ์ พงศ์สถาพร สุนทรเลาหพัฒนวงศ์ .2550 : 76-87



Customer Retention Strategy
• อดัฉีดพนกังานบริการเพิ่ม โดยไมต้่องเพิ่มพนกังาน

• ระมดัระวงัเร่ืองการลดราคา มนัจะเพิ่มปริมาณลกูค้าโดยไมจ่ าเป็น
• อยา่ไปเสียดายก าไรระยะสัน้  ควรหวงัเก็บกินระยะยาว

• ควรวางแผนรักษาลกูค้าอยา่งมีระบบ 7 ลกัษณะดงันี ้
1. ระดบัความคาดหวงัของลกูค้ากบัคณุภาพท่ีสง่มอบต้องสมดลุกนั
2. คณูภาพที่สงูกวา่แตร่าคาเทา่กบัคูแ่ข่ง (Value)
3. ผลติภณัฑ์และบริการมีความโดดเดน่หาซือ้ทดแทนได้ยาก (Product Uniqueness) 

4. มีโปรแกรมสร้างความภกัดีอยา่งตอ่เน่ือง (Loyalty Program)

5. สะดวกซือ้ (Convenience)

6. การให้บริการลกูค้า (Customer Services)

7. ท าอยา่งไรก็ได้ไมใ่ห้ลกูค้าเลิกใช้สินค้าหรือบริการ (Exit Barrier)



Retention 
Rate 78%

Repeat 
Purchase 

84%

8% of US 
Family 

2010

Us$ 
50,000

ปรับปรุงจาก สมวงศ์ พงศ์สถาพร สุนทรเลาหพัฒนวงศ์ 

.2550 : 88-92

Amazon รักษาลูกค้าของตนเองไว้ได้อย่างไร ถึง 

78%  นอกจากจะปฏิวัติการเรียนรู้ลูกค้าของตนเอง

แล้ว  ได้น าไปปฏิบัติใช้จริงจัง  สร้างบริการสเริม

ต่างๆ  ท าให้เพ่ิมความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากมาย

ท่ัวโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสะดวกสบายต่างๆ อาทิ One Click Order  , 

Wish List และ Review ของลูกค้ารายอื่นๆ  

ตลอดจนความสะดวกสบายในการสั่งซื้อและการ

รับสินค้าท่ีบ้าน ท าให้ลูกค้าย้อนกลับมาเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของ Amazon ครั้งแล้วครั้งเล่า 



Amazon retention strategy
• Loyalty Program 

• Collect customer data by Website

• รายช่ืออนัดบัหนงัสือ / สินค้ายอดนิยม
• การแนะน าหนงัสือหรือสนิค้าท่ีมีความใกล้เคียงกนั
• Review ของลกูค้าท่ีซือ้สนิค้าไปแล้วมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของลกูค้าคนตอ่ไป

• Convenience 
• ด้วยพลงัของอินเทอร์เนตท าให้ Amazon เป็นร้านท่ีไมมี่วนัหลบัใหล  สามารถ
เช่ือมตอ่กบัคนทัง้โลกได้ด้วย PC , Notebook , Tablet , Smartphone 
ให้กลายเป็นร้านค้าบนโลกออนไลน์ Anytime Anywhere แม้แตบ่นฝ่ามือ

• Affiliate Program with alliance 
• 1-Click Order

• Amazon personal service ; บริการโต้ตอบทาง email , call center  
(24/7)

• Quick Response  

• Good of customer expectation and delivered quality



3) Customer Life Time Value (CLV)

Customer Life Cycle

Prospects
1st Time 

Customers
Repeat 

Customers
Clients Members Advocates Partners

Suspects

Disqualified 
Prospects

กระบวนการพัฒนาลูกค้า
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 99



Customer Life Time Value Management ; CLV 
“The Loyalty Customer” 

- Continuing the marketing activity

- Offer the special price or bonus /reward

- Offer new product for the special customer 

“Special for The Only One Like You”

- Loyalty Program ; see next page

Benefit for all ; offering campaign  Cross-sell/Up-sell)

- Cross sell ; bank  Credit Card  Insurance campaign

- Up-sell  Land and house or Premium card 



Marketing Plan 
in term of e-CRM Communications 
• e-Marketing : 

SEO Marketing , Content Marketing , Adwords , Affiliate Marketing …etc. 

• Direct Marketing : Telephone Call  , Telemarketing  , Call Center

• Public Relations : Press Letter , Brochure , Leaflet , Event Marketing , 
Sponsorship Marketing  

• Advertising : Billboard , Magazine , Newspaper , TV , Radio , …etc.

• Sales Promotion : Coupon , Price discount only special guest …etc.



Technology solutions for CRM
Database technology is at the heart of delivering CRM applications. 

• E-mail is used to manage many of the inbound, outbound and 
internal communications managed by the e-CRM system. 

• CRM Software applications (http://www.Prosoft.com )

• e-CRM systems such as 
• Saleforce.com (http://www.salesforce.com ) 

• Siebel (http://www.siebel.com ) 

• Email Reaction (http://www.emailreaction )

http://www.prosoft.com/
http://www.salesforce.com/
http://www.siebel.com/
http://www.emailreaction/


Type of e-CRM
• Operational CRM หรือ functional CRM 

• Day-today customer-facing operation 
• front-office customer contact points) Tel, internet, email, mailing and
• sales force automation system (sales automation, marketing 

automation) 
• customer service automation,
• call centers

• Analytical CRM 

• Strategic CRM 

• Collaborative CRM use of infrastructure to create multiple 
customer’s  contacts channels as possible  เพื่อสร้างปฏสัิมพันธ์ระหว่างองค์กร
และช่องทางตดิต่อกับลูกค้าทุกทาง
• voice technologies, web storefronts, email, conferencing, face-to-face 

interactions communication center, coordination network , customer 
interaction center- CIC





Customer Database
Management  tools

• Leads Acquisition

• Import Leads 

• Copy

• Find Duplicate

• Merge Duplicate

• Validation Rule

• Customer Contact History 



Leads

Lead

State

Get

Import

Qualify

Convert



Leads

“Opportunities Customers”
Benefit of Leads

• คดักรองลกูค้าเพ่ือให้พนกังานขายไปปฏิบตัิการต่อไป

• จะได้ตดัสินใจตดั Leads ท่ีเป็นปัญหาหรือไมมี่แนวโน้มจะซือ้สินค้าออกไป เช่น รายนามลกูค้าท่ีซ า้ซ้อน
รายนามลกูค้าท่ีไมถ่กูต้อง

• Leads จะถกูคดักรองเพ่ือลดเวลาในการบริหารข้อมลูลกูค้าท่ีคาดวา่ใช่ เทา่นัน้



Leads Acquisition (Gets)

ลูกค้าตดิต่อเข้ามาเอง
• Telephone , Email , Website , event , Seminar Registration 

• ข้อดี : เป็นความต้องการของลกูค้าโดยตรง

• ข้อเสีย : ต้องสร้างจดุจงูใจผา่นการประชาสมัพนัธ์ เป็นลกัษณะการตลาดเชิงตัง้รับ  จ านวน leads จะเข้า
มากน้อยขึน้อยูก่บัความน่าสนใจของกิจกรรม



Leads Acquisition (Gets)

ได้จากแหล่งรายช่ือต่างๆ
• รายช่ือและเบอร์โทรจากแหลง่ตา่งๆ , เวบ็บอร์ด เวบ็ไดเรคทอร่ี จากหมวดหมูธุ่รกิจ
ตา่งๆ ในเว็บ B2B (e-Marketplace) 

• รายนามลกูค้าเก่าท่ีขาดการติดตอ่ไป , ลกูค้าท่ีเคยติดต่อเข้ามา แบง่ตามความต้องการสนิค้าหรือความ
เก่ียวข้องกบัสนิค้าของบริษัท

ข้อดี : ได้รายนามลกูค้าจ านวนมาก ช่วยลดต้นทนุในการจดัหารายนามลกูค้าและลดคา่ประชาสมัพนัธ์

ข้อเสีย : มีโอกาสท่ีข้อมลูจะซ า้ซ้อนกนัเป็นจ านวนมาก



Import Leads

• การน าเข้าข้อมลูสูร่ะบบ

• ก าหนดรูปแบบข้อมลูท่ีต้องการน าเข้าระบบ

• วิธีการ Import ข้อมลู
• ก าหนดรูปแบบของข้อมลูให้ตรงกบัระบบ

• B2C 

• B2B

• การจดัการข้อมลูท่ีซ า้ซ้อน
• การปรับปรุงข้อมลูหลงัการ Import





Qualify Leads

การคัดกรอง Leads จะช่วยลดเวลาในการตัดสินใจเพื่อติดต่อลูกคา้ ท า

ให้ไม่เสียเวลาในการติดต่อลกูคา้ทีไ่ม่เปน็ลกูคา้แน่ๆ   ท าให้ได้รายนาม

ลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินคา้หรือบรกิารสงูๆ และมีความต้องการซื้อใน

ระยะเวลาอันสั้น เช่น ลูกค้าที่สนใจจะซือ้รถ Avanza ควรให้ระบบ

พิจารณาเลือกลูกค้าทีม่ีครอบครัวทีม่ีบตุร > 1 คน เป็นต้น



Convert Leads

Leads

Accounts Contacts

โกศล พรประสิทธิเวช 2552 สร้างยอดขายอันดับ 1 ด้วยโปรซอฟท์ CRM กรุงเทพฯ บ.พิมพ์ดี จ ากัด

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า

Leads : การจัดการลูกค้าที่คาดว่ามีโอกาสจะซื้อสินค้า

ลูกค้าที่ก าลังจะซ้ือ (ผ่านการคัดกรองแล้วว่าน่าจะมีโอกาสซื้อสูง)

Accounts : ชื่อบริษัทที่ติดต่อ

Contacts : ชื่อผู้ติดต่อ



Account
Account = รายนามลูกค้าองค์กร / บริษัท / นิติบุคคล

• ต้องมี Contact Name (ซึง่อาจมีได้มากกวา่ 1 คน)
• ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรท่ีควรจดัเก็บ

• ข้อมลูทัว่ไป : ช่ือบริษัท (Company name) ท่ีอยูส่ าหรับติดตอ่ (Contact Address) 
สถานท่ีออกใบก ากบัภาษี (Billing Address) สถานท่ีสง่ของ (Shipping Address) ช่ือ
ผู้ติดต่อหลกั  (Primary Contact) ช่ือผู้ มีอ านาจตดัสินใจ (Decision Maker) ช่ือ
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จดัการ (CEO Name) 

• ข้อมลูด้านธุรกิจ : ประเภทอตุสาหกรรม (Industry Type), ประเภทธุรกิจ (Business 
Type) จ านวนพนกังาน (Number of Employee) รายได้ตอ่ปีของบริษัท 
(Company Revenue) ทนุจดทะเบียน (Capital) บริษัทในเครือ (Parent 
Account or Sub Account)



Account
• ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรท่ีควรจดัเก็บ

• ข้อมลูเก่ียวกบัเง่ือนไขการขายและการช าระเงิน
• วงเงินเครดิต (Credit Limit)

• จ านวนวนัท่ีให้เครดิต (Credit Term)

• งวดการช าระเงิน (Term of Payment)

• ข้อมลูการด าเนินการ
• เขตการขาย 
• พนกังานท่ีรับผิดชอบ

• ข้อมลูอ่ืนๆที่จ าเป็น
• วนัส าคญัตา่งๆ ของบริษัทลกูค้า
• เวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวข้อง
• SWOT
• ระดบัความส าคญัของบริษัทลกูค้า / งบประมาณตา่งๆท่ีลกูค้ามี
• ท่ีมาของข้อมลูลกูค้า / รูปแบบการติดต่อ   



Contract
บุคคลท่ีติดต่อได้  ตามสถานะหรือต าแหน่งที่เก่ียวข้อง ข้อมูลท่ีส าคัญ

ได้แก่  ชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส ชื่อ

องค์กร หรือ บริษัท แผนกหรือหน่วยงานท่ีสังกัด  ต าแหน่งงานที่สังกัด 

หัวหน้างาน



Customer Database Tools
• Import

• Copy

• Find Duplicate

• Merge Duplicate

• Validation Rules
• Duplicate Rules

• Empty Rules

• Customer Contact History
• Customer non moving report

• Customer Relation Frequency

• Lead by lead source
• Lead Disqualify



Import
Import file

A 081 716-4882
B 082 222-3456
C 089 098-7654
D 087  567-8901 

A 081 716-4882

D 087  567-8901 

C 089 098-7654

B 082 222-3456

• Import File แทนการคีย์เข้าไปทัง้หมด
• ลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมลูใหม่
• จดัรูปแบบของไฟล์ข้อมลูให้ตรงตามต้องการ
• ควรระวงัการบนัทกึข้อมลูซ า้เข้าไปแทนท่ีข้อมลูเดิม 

ข้อมลูเก่าอาจหายไปหรือข้อมลูไม่ update



Copy

ถ้าการบนัทกึข้อมลูลกูค้ามีข้อมลูบางสว่นซ า้ๆกนั  เช่น มีลกูค้ามาจากบริษัท
เดียวกนัแตมี่หลายคน เราสามารถใช้ค าสัง่ Copy เพ่ือลดเวลาในการคีย์ข้อมลู
แล้วท าการแก้ไขเฉพาะข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัได้



Find Duplicate

สาเหตที่ Lead ซ้ า

• พนักงานท างานซ้ าซอ้นกัน

• พนักงานคยี์ซ้ า

• ข้อมูลบางส่วนไม่เหมือนกัน ระบบ
ตรวจสอบคา่ซ้ าไม่พบ

• ใช้ภาษาแตกต่าง

• ได้ข้อมูลมาคนละเวลากัน จึงได้ข้อมูล
มาแตกต่างกัน

• การเว้นวรรคต่างกัน

• ใช้ตัวย่อต่างๆ ค าน าหนา้นามต่างกัน

• ข้อเสียของการมีข้อมูลซ้ าในระบบ
• การหาวิธีการป้องกันเพ่ือลดโอกาสท่ีจะมีข้อมูลซ้ าในระบบให้น้อยที่สุด

วิธีป้องกัน Lead ซ้ า

• ก าหนดพนักงานที่ท างานให้ชัดเจน

• ก าหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล โดย

ตรวจสอบความซ้ าซ้อนก่อนหรือ

ก าหนดให้ซอฟท์แวร์ท าการตรวจสอบ

ก่อนเสมอ

• ก าหนดวิธีต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เช่น 

การเว้นวรรค การค าย่อ หรือการใช้ 

Combo box / selection box ให้ผู้คีย์

ต้องเลือกเท่านั้น

• ประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติในการบันทึก

ข้อมูลอย่างเป็นทางการ



Merge Duplicate

หากเกิดข้อมูลที่ซ้ ากัน 

ควรให้ระบบจัดการ

รวมข้อมูลที่ซ้ ากันนั้น

ม า ไ ว้ ใ น  Record 

เดียวกันเพื่อให้ข้อมูล

ทันสมัยที่ สุ ดและลด

ปัญหาการใช้ข้อมูลที่

ผิดพลาดและกระจัด

ก ร ะ จ า ย อ ยู่ ใ น

ฐานข้อมูลท าให้การ

บริหารข้อมูลได้ดีขึ้น
Merge Duplicate Interface 



Validation Rules: Duplicate Rules

การก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบค่าซ้ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหาการบันทึกข้อมูลลูกค้าราย

เดียวกันซ้ าเข้าไปในระบบ  สามารถก าหนดไว้ได้ว่าจะตรวจสอบค่าซ้ าจากอะไรบ้าง เช่น ชื่อบริษัท

, ชื่อ นามสกุลผู้ติดต่อ, ท่ีอยู,่ หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ



Validation Rules : Empty Rules

การตรวจสอบค่าห้ามว่างจะช่วยให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีจะถูกบันทึกเข้าระบบนั้น ได้มีการใส่ข้อมูลท่ี

จ าเป็นครบถ้วนแล้วเท่านั้น  การตรวจสอบค่าห้ามว่างจะช่วยป้องกันปัญหาการลืมใส่ข้อมูลบางอย่าง

โดยไม่ตั้งใจ  หรือช่วยเตือนให้ไปหาข้อมูลท่ีจ าเป็นจากลูกค้ามาเพิ่มก่อนได้ เพ่ือให้สามารถน า

ข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานหรือใช้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ภายหลังได้ เช่น ชื่อบริษัท, หมายเลข

โทรศัพท์, อีเมล์, ประเภทธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจว่าจ าเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง



จะท าอย่างไรถ้าลูกคา้เกิดปญัหาและติดต่อเข้ามา เราสามารถดูประวตัิการท ากิจกรรม

ย้อนหลังที่ผ่านมาวา่ ลูกค้าเคยซื้อสนิคา้อะไร ซื้อบ่อยแคไ่หน ลูกค้าสร้างมูลคา่ให้กับ

บริษัทมากน้อยเพียงใด หรือก าลังตัดสินใจซื้อสนิคา้อื่นๆ ของบริษัทเพิม่อยู่หรือไม่จะ

ช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้วา่ควรให้สิ่งที่ลกูคา้รอ้งขอหรือต้องการเปน็พิเศษได้หรือไม่

หรือจะให้ลูกค้าได้แคไ่หน

Customer Contact History



Customer Non moving report

เราสามารถใชร้ายงานนี้เพือ่เรยีกดูรายชือ่ลูกคา้ทีไ่ม่มีการเคลื่อนไหวหรือขาดการติดต่อ

กับลูกค้านานจนเกินไป ซึ่งจะชว่ยให้สามารถติดตามลูกคา้ได้โดยไม่หลงลมื เช่น ในกรณี

ที่เรารอการตัดสินใจจากลูกคา้จนขาดการติดต่อไป



Customer Relation Frequency

คุณสามารถใช้รายงานนี้เพ่ือเรียกดูประวัติการติดต่อหรือการท ากิจกรรมต่างๆ กับลูกค้าแต่ละราย

ว่ามีการติดต่อหรือท ากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง ท าบ่อยหรือถี่มากน้อยเพียงใด หรือต้องมีการติดต่อ

หรือมีการท ากิจกรรมอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่



กราฟแสดงแหล่ง ท่ีมาของ

ลู กค้ า  พร้ อ มกราฟแสดง

จ านวน Lead ตามสถานะ 

และแหล่งท่ีมาต่างๆ  สามารถ

ใ ช้ ก ร า ฟ นี้ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพของแหล่งท่ีมาของ

ลูกค้าว่ามีคุณภาพมากหรือ

น้อยเพียงใด โดยพิจารณา

จากสัดส่วนของ Lead ท่ีผ่าน

ก า ร คั ด ก ร อ ง น า ม า

เปรียบเทียบกับ Lead ท่ีไม่

ผ่านการคัดกรอง ในกรณีท่ี

แหล่งท่ีมาของลูกค้าชนิดใดมี

สัดส่วนของ Lead ท่ีไม่ผ่าน

การคัดกรองเป็นจ านวนมาก  

หาสาเหตุให้พบและน ามา

ปรับปรุงต่อไป



Lead Disqualify

กราฟแสดงสาเหตุที่ 

Lead ไม่ผ่านการคัด

กรอง (Disqualified) 

ว่า Lead ที่คุณได้มา

นั้นไม่ผ่านการคัด

กรองเนื่องจากสาเหตุ

อะไร เช่น ไม่สนใจ, 

ติดต่อไม่ได,้ ไม่ตรงกับ

ที่ลูกค้าต้องการ หรือ

สาเหตุอื่นๆ เพื่อน ามา

ปรับปรุงการท าตลาด

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

มากขึ้น



Social CRM



Social Networking Tools







ลูกค้าเป็นจุดโฟกัส แทนที่

วิ ธี การตลาดแบบเดิ ม   ที่

ผลักดันไปหาลูกค้า SCRM 

จะพูดคุยและท างานร่วมกับ

ลูกค้าในการแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจ ให้อ านาจกับลูกค้าเพื่อ

สร้างประสบการณ์ของตนเอง

และสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า ซึ่งหวังว่าจะกลายเป็น

ลูกค้าจะกลายเป็นผู้สนับสนุน

และสาวก (Advocacy) ใน

ที่สุด



is use of social media services, techniques and technology 
to enable organizations to engage with their customers.  As 
an emerging discipline, interpretations of Social CRM vary, 
but the most frequently 
(Pual Greenberg : Time to Put a Stake in the Ground on Social CRM". 
The56group.typepad.com. 2009-07-06. Retrieved 2012-09-19.)

Social CRM is often used as a synonym for Social Media 
Monitoring, where organizations watch services 
like Facebook, Twitter and LinkedIn for relevant mentions 
of their product and brand and react accordingly. 
However, this is too narrow an interpretation, as Social 
CRM also includes customer communities managed by the 
organization themselves.

Social CRM
(Customer Relationship Management)

http://the56group.typepad.com/pgreenblog/2009/07/time-to-put-a-stake-in-the-ground-on-social-crm.html




•WHO … จากเดมิทีก่ารท า CRM เป็นเรือ่งของแผนกหรอื
หน่วยงานของแบรนดท์ีไ่ดรั้บมอบหมาย จะกลายมาเป็น
ทกุๆ คนทีอ่งคก์ร รวมถงึตวัลกูคา้เองเป็นผูท้ า SCRM ไป 
… หรอืก็คอืทกุคนเป็น Brand Ambassador น่ันเอง

•WHAT … การท า SCRM ลกูคา้จะเป็นคนทีก่ระท าตามวธิี
ของพวกเขา เขาอาจจะเลอืกไปโพสตข์อ้ความรอ้งเรยีนบน
เว็บไซตอ์ยา่ง Pantip.com แทนทีจ่ะเป็นเว็บไซตข์องแบ
รนด ์เพราะคนอืน่ๆ จะไดเ้ขา้มาออกความเห็น หรอืให ้
ความชว่ยเหลอืในบางกรณีได ้

•WHEN … การท า SCRM นัน้ ลกูคา้ปรารถนาทีจ่ะสามารถ
ตดิตอ่กบัแบรนดไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมงตอ่วัน 7 วันตอ่
สปัดาห์

Evolution of CRM to SCRM



•WHERE … การท า SCRM นัน้ ลกูคา้จะเป็นผูเ้ลอืก
ชอ่งทางในการตดิตอ่แบรนดด์ว้ยตนเอง 

•WHY … การท า SCRM นัน้ เป็น Interaction คอื การมี
ปฏสิมัพันธก์นัแบบคนจรงิๆ มากกวา่ ใหค้วามชว่ยเหลอื
เกือ้กลูกนั … ค าวา่ Relationship ใน CRM กบั SCRM นัน้ 
เป็นความสมัพันธท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป

• HOW … รปูแบบของการสือ่สารใน CRM แบบดัง้เดมิจะ
เรยีกวา่ Inside-Out หรอื สง่ขอ้ความจากแบรนดอ์อกไป
ยังลกูคา้เป็นหลัก พดูงา่ยๆ คอื แบรนดพ์ดูมากกวา่ฟัง 
ในขณะที ่SCRM นัน้ จะเป็นแบบ Outside-In หรอืก็คอื แบ
รนดรั์บฟังเสยีงจากลกูคา้มากกวา่พดู

Evolution of E-CRM to SCRM



Customers can 
be 
Brand 
Ambassador
จากเดมิทีก่ารท า CRM 
เ ป็น เรื่อ งของแผนก
การตลาด กลายมาเป็น
ทุ ก ๆ  ค น ที่ อ ง ค์ ก ร
รวมถงึตัวลกูคา้เองเป็น
ผูท้ า SCRM หรอืก็คอื
ทุ ก ค น เ ป็ น 
Brand Ambassador
ใหก้บัองคก์รได ้





Twitter ของบุคคล
ส าคัญหรือเป็นที่รู้จัก
ในวงสังคม มีความ
น่าเชื่อถือ จะเป็น
เครื่องมือ Review ที่
ทรงพลังใน Social 
Network 

ยากต่อการควบคุม
ห้ ามปราม   ดั งนั้ น
ความซื่อสัตย์และเอา
ใ จ ใ ส่ ต่ อ ก า ร
ให้บริการลูกค้าหรือ
สร้างความสัมพันธ์ใน
โลกยุค Social จึง
ยากขึ้น



CRM ไม่ดีลกูคา้หนหีมด
Getsatisfaction.com มีข้อมูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับเหตุผลท่ีว่า ท าไมลูกค้าถึงผละจากแบรนด ์…

เทรนด์ที่พบกันในออสเตรเลีย พบว่า 27% ของลูกค้าจะเปล่ียนแบรนด์เพราะ     แบรนด์ใหม่

ให้บริการบน Social Media ได้ดีกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลประกอบในการเปลี่ยน       แบรนด์เพราะ 

การใช้CRM แบบเดิมๆ ด้วย

http://www.marketingmag.com.au/news/27-of-consumers-would-switch-brands-over-social-media-customer-service-13524/




SCRM-Infographic



• ผู้บริโภคที่บริโภคข่าวสารใหม่ๆ ไวๆ ผ่าน Facebook, Twitter etc…

• ผู้บริโภคที่เรียนรู้ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านช่องทางที่เป็น 
Social (FB , TW , 4SQ , Instragram , Social Cam)

• ฉลาดในการหาโปรโมชั่นดีใหต้ัวเองและเลือกมองหาค าแนะน าที่
น่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจซื้อ (Reviewing Marketing) 

• อยากจะ “พูดคุย” กับแบรนด์ มากกว่าการที่จะรับสารทางเดียวผ่าน
สื่อมวลชนอย่างที่ผ่านมา

• ต้องการให้แบรนด์ “ฟัง” และตอบค าถามอย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) 

Consumer Behaviors in Social
ผู้บริโภคแนว Social คือใคร? เขาคือ…

การตลาดกับผู้บริโภคแบบเดิมกับแบบใหม่ต่างกันตรงท่ี  การตลาดแบบ Social จะเดินเข้าหา 

Consumer ด้วย Social Technology แทนที่จะท าเพียงเก็บข้อมูล และส่ง direct mail ให้ตรงกลุ่ม



กิเลสเป็นหนทางแห่งหายนะ
ในโลก Social Network



Incentive 

การแก้ปัญหาให้ลูกค้า

Feedback เกี่ยวกับแบรนด์

ความบันเทิง

ช่องทางใหม่ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ 

ลูกค้าต้องการโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับตน
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• Facebook เป็นช่องทางโปรโมตธุรกิจ

• ท าให้มีคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น

• เพิ่มประสิทธิภาพในการท า SEO

• สร้างชุมชนลูกค้าไดง้่ายโดยไม่เสียเงินเพิ่ม

• เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง

• ช่วนเสริมสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

• ช่วยเพิ่มพื้นที่ให้ผู้จงรักภักดีต่อแบรนด์ไดม้ีเวทีในการบอกต่อ 
(Viral Space)

• ใช้จับตามดูพฤติกรรมสมาชกิ

• มีเครื่องมือวัดผลที่แม่นย า

• ไล่ตามคู่แข่งทัน
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