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รูป ภาพรวมการนํา CRM มาใช้กับงานขาย งานบริการ และงานการตลาด 

 CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือทีIเรียก กันว่า  การบริหาร

ความสัมพนัธ์ลูกค้า โดยเริIมจากการศึกษา "ความต้องการ" และ "พฤติกรรม" ของลูกค้า แล้วจงึนํามา
จดัทําเป็นกระบวนการในการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความสัมพันธ์ทีIดียิIงข ึ Lน ซ ึIงจะ
นําไปสู่รายได้ทีIมากขึ Lนในอนาคต  
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จะนํา CRM มาช่วยสร้างยอดขายอันดับ 1 ได้อย่างไร 

 คุณสามารถนํา CRM มาชว่ยเพิIมรายได้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทีIทํางานเกีIยวข้องกับลูกค้าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นงานขาย งานบริการ งานการตลาด รวมถึงการบริหารจดัการ โดยมุ่งเน้นไปทีIการนําเสนอสิIง
ทีIลูกค้าต้องการ และการมอบบริการทีIเกินความคาดหวังให้กับลูกค้า เพืIอให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
และอยู่กับคุณไปอีกนาน 

ในด้านการขาย  

 คุณสามารถนํา CRM มาใช้เป็นเครืIองมือให้พนักงานขายนําเสนอสินค้าและบริการไ ด้อ ย่าง
รวดเร็ว เป็นระบบ และสามารถส่งต่องานไปยังฝ่ายบริการหรือฝ่ายอืIนๆ ทีIเกีIยวข้องได้อย่างไม่ตกหลน่ มี
เครืIองมือสําหรับหัวหน้าทีมขายในการตั Lงเป้าการขาย การมอบหมายงาน การจดัคิว และเครืIอ งมือ ใน
การติดตามความคืบหน้าในการขายของพนักงานขายแต่ละคน 

ในด้านการบริการ  

 คุณสามารถใช้ CRM เป็นเครืIองมือชว่ยในการทําสัญญาการบริการ วางแผนการบริการ และ
ออกใบแจ้งหนี Lค่าบริการหรือค่าต่อสัญญาการบริการ โดยอ้างอิงจากเอกสารทีIเกีIยว ข้อ งกับก ารขาย
สินค้าได้โดยตรง จงึชว่ยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและลดเวลาทีIต้องใช้ในการเตรียมเอกสารล งไ ด้ 
และสามารถนํา CRM มาใช้ในการให้บริการลูกค้าทีIติดต่อเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามทัIวๆไป แจ้ง
ปัญหา หรือข้อร้องเรียนต่างๆ เพืIอให้สามารถติดตามผลการแก้ปัญหาทีIลูกค้าแจ้งมาได้อย่างครบถ้วน  

 คุณสามารถจดัทําระบบฐานความรู้ เพืIอชว่ยเพิIมประสิทธิภาพของพนักงานบริก าร ในก าร
แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วข ึ Lน และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานบริการให้มีความพร้อมใน
การตอบปัญหาทีIพบบอ่ย (FAQ) และชว่ยให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาทีIไม่สามารถให้คําตอ บแก่
ลูกค้าได้อย่างเป็นระบบจนกระทัIงแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 
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ในด้านการตลาด 

 คุณสามารถใช้ CRM เป็นเครืIองมือชว่ยในการจดัเก็บข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื Lอสินค้า  หรือ
ประวัติการใช้บริการ และนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพืIอออกเป็นแคมเปญ
ใหม่ๆ ทีIตอบสนองกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตรงความต้องการมากขึ Lน ไม่ว่าจะเป็นการใ ห้ขอ งแถ มหรือ
ส่วนลด การเลือกสืIอโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือจะนํามาใช้ในการออกสินค้าใหม่ รูปแบบการบริก าร
ใหม่ๆ ทีIแตกต่างกันไปสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซ ึIงจะชว่ยให้คุณมีรายได้ทีIมากขึ Lน และเสียค่าใช้จา่ยใน
การทําตลาดเฉพาะเท่าทีIจาํเป็น 

ในด้านการบริหาร  

 คุณสามารถนําข้อมูลทีIได้จาก CRM มาวิเคราะห์เพืIอวางแผนทางกลยุทธ์ วางแผนเพืIอกาํหนด
นโยบายการขายหรือการบริการทีIเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม สินค้าแต่ละชนิด หรือใช้ในการปรับปรุง 
เพิIม/ลด ข ั Lนตอนการทํางานให้เหลือเพียงเท่าทีIจาํเป็น เพืIอลดค่าใช้จา่ยลง และสามารถนําข้อมูล ทีI ไ ด้
จากระบบมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในได้งา่ยและสะดวกขึ Lน 

 นอกจากนี Lการกําหนดรูปแบบการขายและการบริการยังชว่ยให้การเรียนรู้งานขอ งพ นัก งาน
ใหม่ทําได้งา่ยข ึ Lน และการทํางานอย่างเป็นรูปแบบโดยจดัเก็บข้อมูลเข้าระบบยังชว่ยพนักงานส ามารถ
ทํางานแทนกันได้ตลอดเวลา แทนการฝากข้อมูลลูกค้าไว้กับพนักงานคนใดคนหนึI ง เพ ราะถ้ า เกิด
พนักงานคนนั Lนไม่สามารถมาทํางานได้หรือย้ายออกไป โอกาสทีIคุณจะสูญ เสีย ลูก ค้าไ ปด้วย จะมี
ค่อนข้างสูง แต่ถ้ามีข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบ คุณสามารถหาพนักงานใหม่มาดูแลลูกค้าแทนไ ด้ โดย ไ ม่
ยาก ซึIงจะชว่ยให้คุณสามารถรักษาลูกค้าให้กับคุณได้ต่อไป 
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ปัญหาที%พบบ่อยในงานขาย 

ปัญหาที%พนักงานขายพบบ่อย 

� ไม่มีเครืIองมือสําหรับชว่ยงานทางด้านการขาย 
� ไม่รู้ว่าลูกค้าทีIติดต่อเข้ามามีพนักงานขายท่านใดเป็นผู้ รับผิดชอบ 
� เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเดิมของลูกค้า 
� ไม่รู้ราคาสินค้าและส่วนลดทีIจะขายให้กับลูกค้าแต่ละราย 
� ไม่มีข้อมูลการติดต่อครั Lงล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย 
� ลืมนัดลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบ การส่งเอกสาร หรือการติดต่อต่างๆ 
� ไม่รู้ว่ามีใครเป็นคู่ค้า (Partner) ทีIจะชว่ยให้ปิดการขายได้งา่ยข ึ Lน 
� ไม่รู้ว่ามีใครเป็นคู่แขง่ (Competitor) ทําให้เสียเปรียบในการแขง่ขนั 
� เสียเวลาในการจดัทําเอกสารต่างๆ เชน่ ใบเสนอราคา, ใบสัIงขาย 
� ข้อมูลลูกค้าซํ Lาซ้อน, ไม่รู้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลล่าสุด 

ปัญหาที% เกิดขึ ?นกับหัวหน้าทีมขายหรือผู้บริหารฝ่ายขาย 

� ข้อมูลลูกค้าหายไปพร้อมกับพนักงานทีIลาออก 

� พนักงานขายทํายอดไม่ได้ตามเป้า 

� ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของพนักงานขายได้ 

� ไม่มีข้อมูลสําหรับกําหนดรูปแบบการขายทีIมีประสิทธิภาพ 

� ไม่มีระบบชว่ยควบคุมการทํางานของพนักงานขายให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

� พนักงานขายมีการแย่งลูกค้ากันเอง หรือมีการเกีIยงลูกค้า 

� เสนอราคาผิด ไม่มีระบบการตรวจสอบหรืออนุมัติใบเสนอราคาจากผู้บริหารก่อน 

� ไม่สามารถบอกได้ว่าจะปิดการขายได้เมืIอไหร่ 

� ไม่รู้ว่าพนักงานขายออกไปพบลูกค้าจริงหรือไม่ 

� ไม่รู้ว่าตอนนี Lพนักงานขายกําลังขายสินค้าอะไร ให้กับลูกค้ารายใดบ้าง 

� ไม่สามารถประมาณการยอดขายได้ 
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 การนํา CRM มาใช้กับงานขาย 

 พนักงานขายสามารถนํา CRM มาใช้ในการหาลูกค้าจากลูกค้ามุ่งหวังหรือจากลูกค้าปัจจบุ ัน 
เพืIอนําเสนอสินค้าทีIเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย หรือใช้ CRM ในการดูประวัติหรือข้อมูลลูกค้า เชน่วนั
สําคัญต่างๆ ทีIเกีIยวข้อง เชน่ วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน ซึIงชว่ยให้ไม่พลาดโอกาสสําคัญในการสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า นอกจากนี Lพนักงานขายสามารถใช้ CRM เพืIอชว่ยวางแผนการขายสําหรับ
ลูกค้าแต่ละราย และเก็บข้อมูลการติดต่อครั Lงล่าสุดเพืIอใช้ในการเตรียมข้อมูลสําหรับก ารติดต่อ ค รั Lง
ต่อไป หรือส่งเรืIองไปยังพนักงานท่านอืIนทีIเกีIยวข้อง รวมถึงหัวหน้าทีมหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถนํา
ข้อมูลการขายทีIเกิดข ึ Lนมาวิเคราะห์และประเมินยอดขายต่อไปได้อีกด้วย 

 ในบททีI 2 จะกล่าวถึงการนํา CRM มาช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Database 
Management: CDM) โดยเริIมตั Lงแต่การหาข้อมูล Lead การคัดกรอ ง จนไ ด้มาเ ป็นลูก ค้า  รวมถึง
เครืIองมือทีIชว่ยในการจดัการข้อมูลลูกค้าจาํนวนมาก 

 ในบททีI 3 จะกล่าวถึงการนํา CRM มาชว่ยในการบริหารทีมขาย การกําหนดเ ป้าก ารขาย 
และการใช้เครืIองมือต่างๆ เชน่ การจดัคิว การมอบหมาย มาชว่ยให้การติดตามการขายของหัวหน้าทีม
และผู้จดัการฝ่ายขายได้สะดวกและใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ขึ Lน  แล ะก ารใ ช้ Sales Process ทีI
เหมาะสมกับรูปแบบการขายของสินค้าแต่ละชนิดเพืIอให้พนักงานขายทํางานได้สะดวกและง่าย ข ึ Lนใน
ขณะทีIหัวหน้าหรือผู้ จดัการฝ่ายขายยังสามารถติดตามการขายได้ตลอดเวลา 

 ในบททีI 4 จะกล่าวถึงการนํา Opportunity มาช่วยบริหารงานขาย  เพืI อ ใ ห้คุณ ส ามารถ
ติดตามการขายทีIเกิดข ึ Lนในแต่ละวัน และนํามาใช้ประมาณการยอดขายทีIมีโอกาสปิดการขายสําเร็จ  

 ในบททีI 5 จะกล่าวถึงการนํา CRM มาช่วยงานเรื%องเอกสารกํากับการขาย ไ ม่ว่าจะเ ป็น 
ใบเสนอราคาและการตั Lงราคาขาย ใบสัIงขาย ใบกํากับภาษี ใบส่งของ ใบลดหนี L/ใบรับคืนสินค้า เพืIอชว่ย
ให้คุณลดความผิดพลาดจากการทําเอกสารและลดเวลาทีIใช้ในการจดัทําเอกสารลงได้อีกด้วย 
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ปัญหาที%พบบ่อยในงานบริการหลังการขาย 

ปัญหาเกี%ยวกับสัญญาการให้บริการ 

� ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้าเนืIองจากไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ หรือเก็บในรูปของเอกสารทําให้ย าก ต่อ
การตรวจสอบและการนําไปใช้ 

� ไม่รู้ว่าลูกค้าซื Lออะไรไปบ้าง ทําให้ใช้เวลาในการแก้ปัญหานานหรือ มีโอ ก าส เกิดความ
ผิดพลาดในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ 

� ติดตามการต่อสัญญาการให้บริการได้ลําบากเนืIองจากลูกค้าแต่ละรายมักจะหมดอ ายุ
สัญญาไม่พร้อมกัน 

ปัญหาเกี%ยวกับการให้บริการ On Site 

� เสียเวลาในการวางแผน และจดัสรรเจ้าหน้าทีIในการออกไปให้บริการทีIบริษัทลูกค้า 
� ตรวจสอบจาํนวนครั LงทีIเหลือ หรือเง ืIอนไขการให้บริการได้ยาก 
� ใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติการให้บริการทีIผ่านมาค่อนข้างนาน 

ปัญหาเกี%ยวกับการแจ้งปัญหาและตดิตามผลการแก้ปัญหาให้ลูกค้า 

� ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าทีIทีIให้บริการได้ 
� ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาซํ Lากันหลายรอบ กรณีทีIเปลีIยนเจ้าหน้าทีIรับเรืIอง 
� ตรวจสอบและติดตามการแก้ปัญหาได้ลําบาก มีโอกาสทีIปัญหาลูกค้าจะตกหล่นสูง 

ปัญหาเกี%ยวกับความรู้ของเจ้าหน้าที%บริการ 

� สายเต็ม เนืIองจากพนักงานทีIมีความเชีIยวชาญเฉพาะด้านมีจาํนวนจาํกัด 
� เจ้าหน้าทีIต้องพบกับปัญหาเดิมซํ Lาๆ โดยไม่มีข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง 
� ขาดความรู้ในการแก้ปัญหาเบื Lองต้นให้กับลูกค้า 
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 การนํา CRM มาใช้กับงานบริการหลังการขาย 

 พนักงานบริการสามารถนํา CRM มาใช้เป็นเครืIองมือสําหรับให้บริการทีIสะดวกและรวดเร็วกบั
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีIโทรเข้ามาสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่านระบบ Call Center หรือติดต่อ ผ่าน
อินเตอร์เน็ต เชน่ อีเมล์ หรือ เว็ปไซท์ของทางบริษัท เรืIองทีIลูกค้าสอบถามหรือแจ้งปัญหามานั Lนจะถูกสง่
ต่อไปให้ผู้ เกีIยวข้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หลังจากแก้ปัญหาให้ลูกค้าเสร็จ อาจจะมีการติดตามผลการ
แก้ปัญหาและสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพืIอนํามาปรับปรุงบริการให้ดียิIงข ึ Lน 

 ในบททีI 6 จะกล่าวถึงการนํา CRM มาใช้กับงานบริการหลังการขาย ตั Lงแต่ข ั Lนตอ นก ารทํา
สัญญาการให้บริการหลังการขาย (Service Contracts) การติดตามการต่อสัญญา การออกใบแจ้งหนี L
ค่าบริการ (Invoices of Maintenance fee)  

 ในบททีI 7 จะกล่าวถึงการรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า (Customer Services) แล ะติดตาม
จนกระทัIงแก้ปัญหาได้สําเร็จ (Case Management) และกล่าวถึงการบริหารความรู้ในการให้บริการ 
(Knowledge Management) โดยนําวิธีการแก้ปัญหาทีIเคยพบมาประมวล และจดัทําเป็นฐานความรู้ใน
การแก้ปัญหาให้ลูกค้า (Solution) เพืIอชว่ยลดเวลาในการแก้ปัญหาเดิมทีIเจอบอ่ยๆ กับลูกค้ารายอืIนๆ 
รวมถึงการถ่ายทอดหรือแลกเปลีIยนความรู้ระหว่างพนักงานบริการแต่ละคนด้วยเชน่กัน 
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ปัญหาที%พบบ่อยในงานการตลาด 

การหาลูกค้า 

� ไม่รู้ว่าจะหาลูกค้าได้จากทีIไหนบ้าง 
� ส่งเอกสารแคมเปญให้ลูกค้าซํ Lาซ้อน หรือ ไม่ทัIวถึง 
� มีผู้สนใจแคมเปญเยอะ แต่ไม่มีคนซื Lอสินค้าเลย 
� มองข้ามโอกาสขายสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าปัจจบุนั 

การออกแคมเปญ 

� ไม่รู้ว่าจะจดัแคมเปญอะไรให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย 
� แคมเปญทีIจดัข ึ Lนไม่ตรงความต้องการของลูกค้า 
� ไม่รู้ระยะเวลาทีIลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื Lอสินค้า 
� เสียค่าใช้จา่ยในการส่งขา่วสารแคมเปญไปยังลูกค้ามาก แต่ ไ ม่ค่อ ย ไ ด้ รับความส นใจ

เท่าทีIควร 

การตอบรับแคมเปญ 

� ไม่มีการติดตามลูกค้าทีIได้จากแคมเปญ 
� ไม่มีเครืIองมือชว่ยในการส่งลูกค้าให้กับพนักงานขาย 
� ทิ Lงชว่งเวลาในการติดต่อลูกค้าทีIสนใจแคมเปญนานจนเสียโอกาสในการขาย 
� ไม่มีเครืIองมือติดตามว่าพนักงานขายติดต่อกับลูกค้าทีIได้รับมอบหมายไปแล้วหรือยัง 

การวดัผลสําเร็จของแคมเปญ 

� ไม่รู้แหล่งทีIมาของลูกค้าว่ามาจากชอ่งทางใดหรือสืIอใด 
� ไม่สามารถวัดผลสําเร็จของแคมเปญทีIจดัข ึ Lนว่าคุ้มค่าหรือไม่ (ROI) 
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 การนํา CRM มาใช้กับงานการตลาด 

 พนักงานการตลาดสามารถนํา CRM มาใช้ตั Lงแต่ข ั Lนตอนการจดักลุ่มลูกค้า การนําข้อมูลการ
ขายทีIผ่านมาสําหรับวิเคราะห์ ออกแคมเปญ (Campaign) และกิจกรรมต่างๆ ทีIเหมาะสมกับลูกค้าแต่
ละรายได้ หลังจากนั Lนประชาสัมพันธ์ขา่วสารเกีIยวกับแคมเปญส่งไปถึงลูกค้าแต่ละราย  

 เมืIอลูกค้าได้รับขา่วสารดังกล่าวแล้วเกิดความส นใจติดต่อ ก ลับมายังบริษัท พ นัก งาน
การตลาดสามารถนําข้อมูลจาก CRM มาใช้ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า และส่งมอบลูกค้าให้กับพนักงาน
ขายต่อไป  

 หลังจากฝ่ายการตลาดได้ออกแคมเปญไประยะเวลาหนึIงแล้ว ระบบ CRM สามารถนําผลการ
ตอบรับทีIได้มาวิเคราะห์แคมเปญทีIอ อ ก มาไ ด้ว่าประส บความสํา เ ร็จหรือ ไ ม่  โดย อ าจจะดูจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of Investment หรือ ROI) หรือดูสัดส่วนของลูกค้ามุ่งหวังทีIได้จาก
การออกแคมเปญ เปรียบเทียบกับจาํนวนลูกค้าทีIสัIงซ ื Lอสินค้าจากทางบริษัท และนําไปวิเคราะห์สําหรับ
ออกแคมเปญในครั Lงต่อไป 

 บททีI 8 จะกล่าวถึงการบริหารแคมเปญ ตั Lงแต่การออกแบบแคมเปญหรือโปรโมชัIนใ ห้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย การจดักลุ่มลูกค้าสําหรับออกแคมเปญ  ก ารวางแผ นในก ารอ อ ก แคมเปญ  แล ะ
มอบหมายงานหลังจากออกแคมเปญ จนกระทัIงการส่งต่อลูกค้าทีIตอบรับแคมเปญได้อย่างเ ป็นระบบ 
การวัดผลสําเร็จของแคมเปญทั Lงในด้านจาํนวนของผู้ตอบรับ และยอดขายทีIได้จากแคมเปญ 

 ในบททีI 9 จะกล่าวถึงการทําตลาดโดยใช้ Email Marketing เ ป็นเค รืIอ งมือ สําหรับส่ง
จดหมายขา่วให้กับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ ทีIสมัครสมาชกิรับจดหมายขา่วจากเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการ
ส่งขา่วสารทางด้านบริการและโปรโมชัIนใหม่ให้กับลูกค้าปัจจบุนัของคุณ 

 ในบททีI 10 จะกล่าวถึง E-Marketplace สําหรับผู้ ทีIอยากได้ลูกค้าจากอินเตอร์เน็ต โดย คุณ
สามารถจดัทําเว็บไซต์ของบริษัท เพืIอใช้เป็นอีกชอ่งทางในการโปรโมทสินค้าหรือ อ งค์ก รขอ งคุณ บน
อินเตอร์เน็ตได้ โดยคุณสามารถทําได้ด้วยตนเองได้งา่ยๆ เพียงไม่กีIข ั Lนตอน  
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 จะเริ% มต้นนํา CRM มาใช้อย่างไร 

 คุณสามารถเริIมต้นกันทีIการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า (Accounts, Contacts) เข้าระบบ เพืIอ ใ ห้
พนักงานของคุณสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาข้อมูลทีIเก็บไว้ซ ํ Lาซ้อน หรือ
เป็นข้อมูลเก่าทีIล้าสมัยไปแล้ว นอกจากนี Lอาจจะนํามาใช้เก็บข้อมูลสินค้าทีIลูก ค้า เคย ซื Lอ ไ ป เพืIอ ใ ช้
อ้างอิงในการขายครั Lงต่อไป หรือการให้บริการเมืIอเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

 จากนั Lนคุณสามารถจะนํา CRM มาชว่ยงานทางด้านการขาย ซ ึIงถ้าบริษัทของคุณ มีรูปแบบ
การขายทีIใช้กันได้ดีอยู่แล้ว อาจจะเริIมทีIการนํา CRM มาใช้ในการออกเอกสารประกอบการขาย
ต่างๆ เชน่ ใบเสนอราคา (Quotes), ใบกํากับภาษี (Invoices), ใบส่งขอ ง (Shipments),  ใบล ดหนี L 
(Credit Notes) เพืIอให้มีข้อมูลการขายอยู่ในระบบ และสามารถนําไปใช้วิเคราะห์การขายต่อไปได้ 

 และถ้าคุณต้องการปรับปรุงระบบใหม่ทั Lงหมด ต้องการติดตามก ารขาย ทีI เกิดข ึ Lน  คุณ ควร
กําหนดรูปแบบการขาย (Sales Process) เพืIอระบุถึงกิจกรรม (Activities) ในการขาย สินค้าแต่ล ะ
ชนิด หรือลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าจะต้องดําเนินการขายอย่างไรบ้างจนกระทัIงปิดการขายได้ โดย ใ ช้ ลีดส์ 
(Leads) และ ออพทูนิที (Opportunities) ในการติดตามการขายและประมาณการยอดขายทีIมีโอกาส
จะปิดการขายได้ 

 ในกรณีทีIคุณจะนํา CRM มาใช้ในด้านการบริการ คุณสามารถนํา CRM มาชว่ย ในก ารทํา
สัญญาการบริการ (Contracts) ก่อน เพืIอจดัเก็บรูปแบบและเงืIอนไขบริการให้เหมาะสมกับลูก ค้าแต่
ละราย เชน่ ลูกค้าทีIสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากก็ควรจะได้รับบริการทีIมากกว่าลูก ค้า ทีIส ร้างราย ไ ด้
ให้กับบริษัทน้อย เป็นต้น และสามารถนํา CRM มาใช้ในการติดตามการต่อสัญญา เพืIอให้มีรายได้เข้า
บริษัทอย่างยัIงยืนและต่อเนืIองจากการให้บริการลูกค้า แทนการขายสินค้าให้กับลูกค้าราย ใหม่เพีย ง
อย่างเดียว 
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 หลังจากนั Lนคุณสามารถนํา CRM มาชว่ยเพิIมประสิทธิภาพในการให้บริก ารลูก ค้า  โดย นํา
ระบบศนูย์บริการลูกค้า (Customer Service) มาใช้ในการรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า จ ัด เก็บคําตอ บ
หรือวิธีแก้ปัญหามาให้ผู้ เช ีIยวชาญตรวจสอบและจัดทําเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหา (Solution) 
ให้กับลูกค้าต่อไป 

 หลังจากทีIคุณใช้ CRM กับข้อมูลลูกค้า, การขาย, การบริการ จนกระทัIงคุณมีข้อ มูล สําหรับ
วิเคราะห์เพืIอออกแคมเปญส่งเสริมการขายแล้ว คุณสามารถนํา CRM มาชว่ยในการออกแคมเปญ 
กําหนดราคาขาย/ส่วนลดให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม นํา CRM มาชว่ยจดักิจกรรมทางการตลาดในด้านการ
วางแผน กําหนดงบประมาณ หลังจากนั Lนจงึนํามาประเมินความสําเร็จของแคมเปญดังกล่าว เพืIอใช้ใน
การปรับปรุงแคมเปญให้ดีข ึ Lน หรือขยายเวลาให้กับแคมเปญทีIประสบความสําเร็จต่อไป 

 นอกจากนี LคุณอาจจะเลือกระบบทีIมีความจาํเป็นกับงานปัจจบุนัขอ งคุณ ก่อ นก็ ไ ด้  โดย ไ ม่
จาํเป็นต้องเรียงลําดับตามทีIได้กล่าวไปข้างต้นก็ได้ โดยคุณควรจะเ ริIมต้นทีI ระบบข้อ มูล ลูก ค้าก่อ น 
(Accounts, Contacts) เพืIอทีIจะนําไปใช้ในระบบงานอืIนๆ ได้ จากนั Lนก็ดูตามความต้องการของคุณว่า
อยากจะนํามาใช้กับส่วนไหนก่อน โดยอาจจะพิจารณาจาก ระบบงานปัจจบุนัของคุณ ความเร่งด่วนใน
การใช้งานของแต่ละฝ่าย ทรัพยากรทีIมีอยู่และงบประมาณทีIต้องใช้ ฯลฯ  

 การนํา CRM มาใช้นั Lนจาํเป็นต้องมีการวางแผน กําหนดเป้าหมาย กําหนดขอบเขตขอ งก าร
ดําเนินงานและรวบรวมความต้องการทีIเป็นประโย ชน์ต่อ อ งค์ก ร จาก นั Lนจึงกําหนดแนวทางแล ะ
งบประมาณทีIต้องใช้เพืIอดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายทีIตั Lงไว้ 

 สิIงสําคัญในการนําระบบ CRM มาใช้ คือ การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าต้องการนํา 

CRM มาใช้เพื%ออะไร เชน่ เพืIอจดัเก็บข้อมูลลูกค้า, เพืIอเพิIมยอดขาย, เพืIอปรับปรุงงานบริการ, เพืIอนํา
ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด หรือเพืIอจดุประสงค์อืIนๆ ทีIเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของ
คุณ 
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