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การบริหารข้อมูลลูกค้า 

 

 
 

 สิ�งแรกในการสร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้าของคุณ คือ การรู้จกัว่าลูกค้าของคุณคือใคร เชน่ 
ลูกค้าของคุณทําธุรกิจอะไร, มีพนักงานกี�คน, มีปัญหาหรือความต้องการอะไร เป็นต้น ซึ�งคําถามเหลา่นี 3
มีจดุประสงเพื�อให้คุณรู้จกัลูกค้ามากขึ 3น เพื�อให้มีการนําเสนอขายสินค้าหรือ บริก ารที�ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีข ึ 3น 

 แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมของคุณอยู่แล้ว ยังมีสิ�งที�คุณจะต้องรู้อีก เชน่ ลูกค้าเคยซื 3ออะไรจากคณุไป
บ้าง ลูกค้าติดปัญหาในการใช้งานสินค้าอยู่หรือไม่ บริการที�ลูกค้าได้รับเป็นที�พึงพอใจหรือ ไ ม่  ลูก ค้า
ต้องการอะไรที�พิเศษกว่าลูกค้ารายอื�นๆ หรือไม่ ฯลฯ ซึ�งข้อมูลเหล่านี 3จะชว่ยให้คุณรู้จกัลูกค้าของคณุได้
มากขึ 3น 

 คงไม่ใชเ่รื�องยากถ้าลูกค้าของคุณมีเพียงไม่กี�ราย รายละเอียดเหล่านี 3คงไม่มากเกินไปสําหรับ
พนักงานที�พบปะกับลูกค้าเป็นประจาํ แต่ถ้าลูกค้าของคุณมีจาํนวนมาก หรือ เ ทีย บสัดส่วนจํานวน
พนักงานขายกับจาํนวนลูกค้าแล้วต่างกัน เชน่ ถ้าพนักงานคนหนึ�งต้องให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 ราย
ต่อเดือน จะเห็นว่าไม่งา่ยเลยสําหรับการที�จะจาํข้อมูลเหล่านี 3ไ ด้หมด ยิ� งถ้ า มีพ นัก งานคนหนึ� งไ ม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ หรือได้ย้ายงานออกไป จะมีโอกาสสูงที�จะสูญเสียลูกค้าเหล่านี 3ตามไปด้วย 

Leads

Accounts Contacts
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 จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถหาข้อมูลลูกค้าได้จาก “ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า” (Customer 

Database Management: CDM) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื 3นฐานของลูกค้าแต่ละราย เชน่ ข้อมูลการตดิตอ่, 
ประเภทธุรกิจ, ทุนจดทะเบยีน, จาํนวนพนักงาน, จดุแขง็จดุอ่อนของลูก ค้า  ฯล ฯ นอ ก จาก นี 3คุณ ยัง
สามารถนําข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซื 3อสินค้า ,  ประวัติ
การต่อสัญญา, ประวัติการใช้บริการต่างๆ 

 สําหรับเรื�องการบริหารข้อมูลลูกค้าที�จะกล่าวถึงในที�นี 3 แบง่เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนแรกจะ
กล่าวถึงการจดัประเภทข้อมูลลูกค้าตามลักษณะการใช้งาน การจดัการลูกค้าที�เราคาดว่ามีโอกาสจะซื 3อ
สินค้า (ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสซื 3อมากหรือน้อยแค่ไหน) ซ ึ�งจะเรียกว่า “ลีดส์” (Leads) แล ะ ก ารจัดก าร
ลูกค้าที�กําลังจะซื 3อ (ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีโอกาสซื 3อสินค้าหรือบริการจากเราสูง) หรือซื 3อสินค้าของ
เราไปแล้ว ซึ�งจะขอเรียกว่า “บริษัท” (Accounts) และผู้ติดต่อของบริษัทลูกค้าจะเ รีย ก ว่า  “ผู้ติดต่อ” 
(Contact) 

 สําหรับส่วนที�สองของบทนี 3 จะกล่าวถึงเครื4องมือในการจัดการข้อมูลลูกค้า  เพื� อ ล ดเวล า
และปริมาณงานที�ต้องบนัทึกข้อมูล เครื�องมือชว่ยในการตรวจสอบและจดัการข้อมูลที�ซ ํ 3าหรือ ห้ามเ ป็น
ค่าว่าง และการตรวจสอบประวัติลูกค้า โดยมีหัวข้อดังนี 3 

� การนําเข้าข้อมูล (Import) 
� การคัดลอก (Copy)  
� การค้นหาข้อมูลที�ซ ํ 3า (Find Duplicate)  
� การรวมข้อมูลที�ซ ํ 3า (Merge Duplicate) 
� การตรวจสอบข้อมูลก่อนบนัทึก (Validation Rules) 
� การตรวจสอบประวัติการติดต่อลูกค้า (Customer Contact History) 
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ลีดส์ (Leads) 

 

ความหมายของ Lead 

 "Lead" หมายถึง ลูกค้าที�มีโอกาสซื 3อสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น "ลูกค้าเดิม" หรือ "ใครก็ตามที�
น่าจะเป็นลูกค้าของเรา" เพื�อใช้ในการคัดเลือกต่อว่ามีโอกาสที�จะขายได้มากน้อยแค่ไหน ถ้า Lead ใดมี
ความเป็นไปได้ที�จะเป็นลูกค้าก็จะส่ง Lead นั 3นไปให้พนักงานขายไปดําเนินการขายในขั 3นต่อไป แต่ ถ้ า 
คุณเห็นว่า Lead รายใดไม่มีโอกาสที�จะซื 3อสินค้าเรา หรือเป็นข้อมูลที�มีปัญหาเชน่ ข้อมูล ที� ไ ม่ถูก ต้อ ง 
หรือข้อมูลที�ซ ํ 3ากับข้อมูลอื�น คุณสามารถตัด Lead รายดังกล่าวทิ 3งได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวล าในก าร
ขาย ซึ�งจะชว่ยกรองข้อมูลจาํนวนมากให้เหลือเฉพาะลูกค้าที�มีโอกาสสูงตามเกณฑ์ที�คุณกําหนดไว้ได้ 

 ถ้าเราเก็บข้อมูล Lead รวมจากลูกค้า มักจะพบปัญหาว่ามีข้อมูลจาํนวนมาก ในฐานข้อ มูล
ลูกค้า ทั 3งลูกค้าจริงและผู้ ที�มีโอกาสเป็นลูกค้าปนกันอยู่ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเพิ�มข ึ 3นเมื�อต้องการจะใ ช้
ข้อมูลลูกค้าในการทําการตลาดหรือในการให้บริการภายหลัง 

  

Lead 
State

Get Lead

Import 
Lead

Qualify 
Lead

Convert 
Lead
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รูป หน้าจอจัดการข้อมูล Lead 

 

 

รูป หน้าจอรายละเอียด Lead  
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การหา Lead 

คุณสามารถหาข้อมูล Lead ได้จากหลายทาง โดยแบง่เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี 3 

1. ลูกค้าเป็นผู้ตดิต่อเข้ามาเอง   

 ลูกค้าที�ติดต่อเข้ามาเองจากชอ่งทางต่างๆ ที�บริษัทได้จดั เต รีย มไ ว้  เช ่น  โทรศัพ ท์ , อี เมล์ , 
เว็บไซต์ของทางบริษัท หรือ ลูกค้าที�ติดต่อเข้ามาจากการจดักิจกรรมต่างๆ ขอ งทางบริษัท เช ่น  ก าร
ลงทะเบยีนเข้าร่วมสัมมนา, การกรอกแบบประเมินหลังจากจบการสัมมนา, การลงทะเบยีนเพื�อแลกของ
รางวัลหรือชงิรางวัลต่างๆ 

☺ ข้อด ีลูกค้าที�ติดต่อเข้ามาจะรู้จกับริษัท หรือ มีความส นใจสินค้าหรือ บริก ารขอ งทาง
บริษัทอยู่แล้ว ซึ�งมีโอกาสปิดการขายได้สูงกว่าการหาลูกค้าจากแหล่งราย ชื�อ ต่างๆ เอ ง  
 

� ข้อจํากัด ต้องมีการทําประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้ลูกค้ารับรู้จากสื�อต่างๆก่อน แล้วรอ
ลูกค้าที�สนใจติดต่อเข้ามาเอง ซึ�งจาํนวนลูกค้าที�สนใจจะมากหรือน้อยขึ 3นอ ยู่กับรูปแบบ
ของสื�อ, แคมเปญที�เลือกใช้ นอกจากนั 3นยังข ึ 3นอยู่กับชื�อเสียงและความน่า เชื�อ ถือ ขอ ง
บริษัทอีกด้วย 
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 2. ลูกค้าที4 ได้จากแหล่งรายชื4อต่างๆ 

 คุณอาจจะหารายชื�อจากแหล่งรายชื�อต่างๆ เชน่ รายชื�อ แล ะเบอ ร์โทรศัพ ท์ที� ไ ด้จาก ส มุด
โทรศัพท์ (หน้าเหลือง), รายชื�อและอีเมล์ที�ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที�มีเนื 3อหาเกี�ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ
ที�บริษัทมีขาย เชน่ เว็บเปรียบเทียบสินค้า, เว็บบอร์ด, เว็บไดเร็กทอรี� (Web Directory), เว็บค้นหาสนิค้า
หรือบริการตามหมวดหมู่ธุรกิจต่างๆ หรือตลาดนัดผู้ ซ ื 3อและผู้ ขายบนอินเตอร์เน็ต (E-Marketplace) เชน่ 
www.B2BThai.com นอกจากนี 3อาจจะใช้วิธีหาจากรายชื�อลูกค้าเก่า หรือ รายชื�อผู้ ขายที�เคยติดต่อ ซื 3อ
ขายกันก็ได้ โดยให้แบง่แยกกลุ่มตามความสนใจหรือความเกี�ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที�ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าไว้ด้วย เพื�อให้คุณสามารถส่งขา่วสารหรือนําเสนอสินค้าหรือบริการที�เหมาะส มกับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่อไปได้ 

☺ ข้อด ีได้รายชื�อลูกค้าเป็นจาํนวนมาก โดยลูกค้าไม่จาํเป็นต้องรู้จกับริษัทหรือ สินค้าขอ ง
บริษัทมาก่อน นอกจากนี 3ยังชว่ยลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อีกระดับหนึ� ง 

 

� ข้อจํากัด ต้องมีวิธีในการคัดกรองรายชื�อที�ได้มาจากแหล่งต่างๆ ไ ม่ใ ห้ซ ํ 3ากัน  แล ะต้อ ง
ระวังไม่ใช้บอ่ยหรือถี�จนเกิดความไม่พอใจกับลูกค้า ซ ึ�งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดทัศนติที�ไ ม่ดี
ต่อบริษัทด้วย 
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 การนําเข้า Lead (Import Lead) 

 หากคุณได้รายชื�อ Lead มาในรูปแบบของไฟล์แล้ว แต่ยังต้องมาเสียเวลาป้อนราย ชื�อ  Lead 
เหล่านี 3เข้าระบบอีกครั 3ง แน่นอนว่าปัญหาที�ตามมาคือมีโอกาสที�จะคีย์ ข้อ มูล ผิดพ ล าด อ าจจะต้อ ง
เสียเวลามาตรวจสอบกันอีก แทนที�จะชว่ยลดงาน กลับกลายเป็นการเพิ�มงานเข้าไปอีก ดังนั 3นคณุจงึควร
ใช้วิธีที� Import Lead เข้าระบบแทนการป้อนข้อมูลเองทั 3งหมด 

 
รูป หน้าจอ Import Lead 
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กําหนดรูปแบบข้อมูลที4 ต้องการนําเข้าระบบ  

 ในการ Import Lead คุณต้องกําหนดว่าจะมีข้อมูลอ ะไ รบ้าง ตั 3งแต่ ข้อ มูล ทั�ว ไ ป เช ่น  ช ื�อ 
นามสกุล ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แฟ็กซ ์อีเมล์ เป็นต้น อีกส่วนหนึ�งจะเป็นข้อมูลเฉพาะสําหรับธุรกิจ
ของคุณ ถ้าคุณทําธุรกิจเกี�ยวกับผู้บริโภคโดยตรง (B2C) คุณอาจจะสนใจข้อมูลบุคคลด้วย เชน่ เพศ วนั
เกิด อาชพี รวมถึงความสนใจหรือ ความชอบในด้านต่างๆ แต่ถ้าคุณทําธุรกิจที�เกี�ยวกับองค์ก ร (B2B) 
คุณอาจจะสนใจข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรด้วย เชน่ ช ื�อบริษัท ที�อยู่ หน่วยงาน ตําแหน่งงาน ราย ไ ด้ 
ทุนจดทะเบยีน ประเภทธุรกิจ เป็นต้น  

เริ4ม Import ข้อมูล 

 เมื�อคุณรู้แล้วว่าต้องการ Import ข้อมูลอะไรบ้าง ข ั 3นต่อไปคือการจดัรูปแบบและกําหนดลําดบั
การเรียงของข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบที�ซอฟท์แวร์กําหนดไว้ ในกรณีที� ข้อ มูล ที�คุณ นํามา  Import ไ ม่ มี
ข้อมูลบางอย่างที�จาํเป็นในการ Import ให้คุณใส่ค่าที�ต้องการลงไปแทน โดย คุณ อ าจะใ ช้ Microsoft 
Excel ชว่ยในการจดัเตรียมไฟล์ Import ได้งา่ยข ึ 3น 

 ในกรณีที�คุณต้องการนําไฟล์ที�ได้จากซอฟท์แวร์อื�นๆ มา Import เข้าระบบ CRM คุณควรปรับ
รูปแบบของไฟล์ที�ได้จากซอฟท์แวร์อื�นให้ตรงกับรูปแบบของซอฟท์แวร์ CRM ได้กําหนดไว้ ซ ึ�งจะชว่ย ใ ห้
คุณสามารถนําไฟล์ที�ได้จากซอฟท์แวร์อื�นๆ มา Import เข้าระบบ CRM ในครั 3งต่อ ไ ปไ ด้ ทันทีโดย ไ ม่
จาํเป็นต้องจดัรูปแบบใหม่ซํ 3าอีก 

 อีกสิ�งหนึ�งที�ต้องพิจารณาด้วยคือ ข้อมูลที�คุณ Import ซ ํ 3ากับข้อมูลที�มีอยู่แล้วในระบบหรือไม่ 
ถ้ามีจะทํางานอย่างไร เชน่ จะไม่ให้ข้อมูลซํ 3าเข้าระบบเลย หรือจะยอมปล่อยใ ห้ ข้อ มูล ที�ซ ํ 3า เ ข้า ไ ปใน
ระบบก่อน แล้วค่อยใช้เครื�องมืออื�นในการจดัการข้อมูลที�ซ ํ 3าภายหลัง ดังนั 3นคุณควรหาวิธีเตรียมข้อ มูล
ให้มีโอกาสซํ 3าน้อยที�สุดเพื�อลดเวลาใน Import และลดเวลาที�เสียไปในการตรวจสอบความซํ 3าซ้อนของ
ข้อมูลภายหลัง 
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 หลังจาก Import ข้อมูล 

 หลังจาก Import เสร็จควรตรวจสอบผลลัพธ์ของการ Import ว่าสําเร็จทุกรายการหรือไม่ ถ้าไม่
สําเร็จจะต้องทําอย่างไรต่อ ถ้ารายการที�ไม่เยอะมากอาจจะใช้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบไปเลย แตถ้่าข้อมูล
ที� Import ไม่สําเร็จมีเป็นจาํนวนมาก คุณควรหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดจาก ข้อ มูล ส่วนไ หนที� มี ปัญ หา 
เพื�อที�จะเลือกเฉพาะข้อมูลที�ติดปัญหามาแก้ไขและ Import ใหม่อีกครั 3ง 

 

การคัดกรอง Lead (Qualify Lead) 

 ในการขายแต่ละครั 3ง มักจะเริ�มจากข้อมูล Lead ที�คุณหามาได้ เชน่  ช ื�อ บริษัท ชื�อ ผู้ ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ หลังจากนั 3นคุณควรทําการคัดกรอง Lead ว่าบุคคลหรือองค์กรนั 3นมีความ
เป็นไปได้ที�จะซื 3อสินค้าหรือบริการของคุณมากน้อยเพียงใด แน่นอนว่าสินค้าของคุณต้องตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีงบประมาณพอที�จะซื 3อสินค้าของคุณ การคัดกรอง Lead จะชว่ยให้คุณ
ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อลูกค้าที�ยังไม่ใชก่ลุ่มเป้าหมาย (ไม่ซ ื 3อแน่ๆ) และเลือกให้ความสําคัญ กับ
ลูกค้าที�มีโอกาสที�จะซื 3อสินค้าหรือบริการจากคุณสูงก่อน หรือมีความต้องการซื 3อในระยะเวลาอนัสั 3นกอ่น 

 ตัวอย่างเชน่ ถ้าคุณต้องการขายรถมินิแวน คําถามที�ดีในการคัดกรองผู้ ที�จะมาเป็นลูกค้าของ
คุณคือ "คุณมีลูกหรือยัง" ถ้าใชคุ่ณอาจจะลองขายให้กับ Lead รายนั 3น แต่ถ้าไม่ใชคุ่ณอาจะนําเสนอรถ
แบบอื�นให้แทนโดยที�ไม่จาํเป็นต้องคํานึงถึงเรื�องจาํนวนสมาชกิในครอบครัวเลย เป็นต้น 
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การพจิารณาคณุสมบัตขิอง Lead  

 คุณควรหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของ Lead เพิ�มเติมก่อนดําเนินการขายในขั 3นต่อ ไ ป 
เพื�อพิจารณาว่า Lead ดังกล่าว มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที�ซ ื 3อสินค้าหรือบริการของคุณ  หรือ
เป็นผู้ ที�มีคุณสมบตัิตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�คุณได้กําหนดไว้หรือไม่ โดยคุณสมบตัิของ Lead ที�คณุ
ควรนํามาประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

� มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที�บริษัทของคุณจาํหน่ายหรือให้บริการอยู่ 
� ต้องมีความสามารถในการจา่ยค่าสินค้าหรือบริการคุณได้ 
� บุคคลที�คุณติดต่อด้วยควรมีอํานาจในการตัดสินใจซื 3อ 
� ต้องมีคุณสมบตัิอื�นๆ ตรงตามเงื�อนไขที�คุณกําหนดไว้ หรือต้องมีความพร้อมที�จะซื 3อ 

คดักรองจากข้อมูลที4มีอยู่  

 ทําได้โดยการดูจากข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับองค์กร จาก แบบสํารวจที� ไ ด้จ ัด ทําข ึ 3น  เช ่น 
ประเภทธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า, รายได้, จาํนวนพนักงาน, ปัญหาที�พบ, ความเ ร่งด่วนหรือ ระย ะเวล าที�
ต้องการสินค้า เป็นต้น เพื�อใช้พิจารณ าโอ ก าส ที�จะซื 3อ สินค้าขอ งทางบริษัท โดย อ าจจะเ ทีย บ
กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญที�จดัข ึ 3น หรือบางแห่งอาจจะใช้การเปรียบเทียบกับสถิติของลูกค้าเดิมก็ได้ 

คดักรองโดยการตดิต่อเพื4อขอข้อมูลเพิ4ม  

 กรณีที�ข้อมูล Lead ที�ได้มายังไม่เพียงพอกับการคัดกรอง คุณอาจจดัพนักงานให้ติดต่อ Lead 
เพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติมทางโทรศัพท์ หรือทาง Email หลังจากนั 3นจงึใช้ข้อมูลดังกล่าวในการคัดกรอง Lead 
ต่อไป 
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สถานะของ Lead (Lead State) 
 

 
 

New Lead  

  Lead ที�ได้มาใหม่จากการบนัทึกเข้าระบบโดยตรง หรือ Import จากระบบอื�นๆ โดย ยังไ ม่มี
การติดต่อ หรือ การพิจารณาคัดเลือกใดๆ 

Contacted Lead 

 Lead ที�มีการติดต่อแล้วเพื�อแจ้งขา่วสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ�ม 

Disqualified Lead  

 Lead ที�มีคุณสมบตัิไม่ตรงกับเกณฑ์ที�กําหนดไว้ ควรปรับสถานะให้ เ ป็น Disqualified เพื�อ
หยุดการติดต่อในการนําเส นอ ขาย สินค้าในค รั 3งนี 3 แต่ก็ยั งควรแย ก เก็บข้อ มูล ขอ ง Lead ที�ถูก 
Disqualified ไว้ใช้กับการขายสินค้าอื�นภายหลัง หรือจะนําไปใช้เป็นข้อมูลในการจดัแคมเปญอื�นๆ ใ ห้
เหมาะสมกับ Lead กลุ่มนี 3ภายหลังก็ได้ 

Qualified Lead 

 Lead ที�มีคุณสมบตัิตรงกับเกณฑ์ที�กําหนดไว้ หรือ Lead ที�ผ่านการคัดก รอ งแล้ ว  ควรปรับ
สถานะเป็น Qualified และส่งต่อให้กับพนักงานนําไปดําเนินการขาย ตามขั 3นตอ นก ารขาย  (Sales 
Process) ต่อไป 
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 การแปลง Lead (Convert Lead) 
 

 

 

 การ Convert Lead หมายถึงการนําข้อมูล Lead ที�ถูกคัดเลือก (Qualified Lead) หรือเห็นว่า
มีโอกาสที�จะซื 3อสินค้าหรือบริการจากเราสูง มาแปลง (Convert) ใ ห้ เ ป็นข้อ มูล  บริษัท (Account), ผู้
ติดต่อ (Contact) และโอกาสในการขาย (Opportunity) และส่งต่อให้กับพนักงานขายต่อไป 

 ข้อมูลของ Lead ต่างๆ ที�เกี�ยวกับองค์กร เชน่ ช ื�อบริษัท, ประเภทธุรกิจ, จ ํานวนพ นัก งาน, 
ข้อมูลการลงทุนต่างๆ, ข้อมูลเกี�ยวกับผลประกอบการ จะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูล ขอ งบริษัท (Account) 
ส่วนข้อมูลที�เกี�ยวกับบุคคลเชน่ ช ื�อ, นามสกุล, ตําแหน่ง, หน่วยงาน, โทรศัพท์, อีเมล์ และข้อ มูล อื�นๆ 
สําหรับใช้ติดต่อสื�อสาร จะเก็บไว้ในข้อมูลของผู้ติดต่อ (Contact) ส่วนข้อมูลของสินค้าที�ลูกค้าให้ความ
สนใจจะถูกแปลงมา โอกาสในการขาย (Opportunity) โดยไม่จาํเป็นต้องเสียเวลาในการบนัทึก ข้อ มูล
ดังกล่าวเองทั 3งหมด ซึ�งจะชว่ยลดเวลาในการทํางานลงได้  
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 พร้อมกันนั 3นคุณยังสามารถมอบหมายงาน (Assign) ให้กับพนักงานที�รับผิดชอบลูกค้าราย นี 3
ได้โดยตรง หรือคุณอาจจะจดัคิวตามสินค้าหรือกลุ่มของลูกค้าที�เหมาะสม  

 นอกจากนี 3คุณควรให้ซอฟท์แวร์ CRM แจ้งเตือนไปยังพนักงานที�ได้รับมอ บหมาย  เกี�ย วกับ
กิจกรรมที�ต้องดําเนินการต่อสําหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอี เมล์  ห รือ ใ ห้
พนักงานเรียกดูกิจกรรมที�ตนเองได้รับมอ บหมาย ในแต่ล ะวันก็ ไ ด้  เพื� อ ใ ห้ก ารขาย เ ป็นไ ปตาม
กระบวนการขายอย่างต่อเนื�อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที�เกิดจากการสื�อสาร (Lost Information) 

 

รูป หน้าจอ Convert Lead  
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 บริษัทลูกค้า (Account) 
 

 

รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลบริษัทลูกค้า (Account) 

 Account หมายถึงข้อมูลลูกค้าที�เป็นอ งค์ก รนิติ บุคคล ต่างๆ เช ่น  บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, 
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เมื�อต้องการติดต่อกับองค์กร (Account) เหล่านี 3จาํเป็นต้อ งติดต่อ ผ่านผู้ ติดต่อ 
(Contact) ที�เป็นบุคคลจริงๆ ขององค์กรนั 3นแทน โดย Account หนึ�งอาจจะมีผู้ติดต่อได้มากกว่าหนึ�งคน 
ข ึ 3นอยู่กับเรื�องที�ต้องการติดต่อและผู้ เกี�ยวข้องในแต่ละเรื�อง โดยข้อมูลสําคัญของลูกค้าที�ควรจดัเก็บไ ว้
ได้แก่ 
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 ข้อมูลทั4 วไปเกี4ยวกับองค์กร 

 ข้อมูลเบ ื 3องต้นที�จาํเป็นต้องมีในการขายและที�เกี�ยวข้องกับการสั�งซ ื 3อ เชน่ ช ื�อ ที�อยู่ของส ถ านที�
ต่างๆ และผู้ ที�เกี�ยวข้องกับการสั�งซ ื 3อ 

� ชื�อบริษัท  
� ประเภทองค์กร  
� ที�อยู่สําหรับติดต่อ (Contact Address)  
� สถานที�สําหรับออกใบกํากับภาษี (Billing Address)  
� สถานที�ส่งของ (Shipping Address) 
� ผู้ติดต่อหลัก (Primary Contact) 
� ผู้ ที�มีอํานาจในการตัดสินใจ (Decision Maker) 

 
ข้อมูลทางด้านธุรกิจ 

 ข้อมูลต่างๆ ที�จาํเป็นสําหรับวิเคราะห์โอกาสในการขาย และเป็นข้อมูลสําหรับเลือกสินค้าหรือ
บริการที�เหมาะสมให้กับลูกค้า ได้แก่ 

� ประเภทอุตสาหกรรม (Industry Type) 
� ประเภทธุรกิจ (Business Type) 
� จาํนวนพนักงาน (Number of Employees) 
� รายได้ต่อปี (Revenue) 
� ทุนจดทะเบยีน (Capital) 
� บริษัทในเครือ (Parent Account or Sub Accounts)   
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รูป หน้าจอข้อมูลลกูค้า Tab Details 

ข้อมูลเกี4ยวกับเงื4อนไขการขายและการชําระเงิน  

 ข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจา่ยเงนิค่าสินค้าหรือบริการ 
� วงเงนิเครดิต (Credit Limit) 
� จาํนวนวันที�ให้เครดิต (Credit Day) 
� งวดการชาํระเงนิ (Payment Term) 

 
ข้อมูลการดาํเนินการ 

 ข้อมูลต่างๆ สําหรับใช้บริหารงานขายของคุณ 
� เขตการขาย (Teritory) 
� พนักงานที�รับผิดชอบ (Owner) 
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 ข้อมูลอื4นๆ 

� วนัสําคญัต่างๆ (Anniversary) ที�เกี�ยวข้องกับลูกค้า เชน่ วันก่อตั 3งบริษัท วันครบรอบ
ต่างๆ เพื�อชว่ยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  
 

� เวบ็ไซต์ที4 เกี4ยวข้อง  (Web Links) สําหรับเก็บเว็บไซต์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับลูกค้าได้ 
นอกเหนือจาก Home Page 
 

� SWOT (Overview, Strength, Weakness, Opportunity, Threat) สําหรับเก็บข้อมูล
ลูกค้า จดุแขง็ จดุอ่อน เพื�อใช้เป็นข้อมูลในการเพิ�มโอกาสการขายสินค้าหรือบริการ 
 

� ระดบัความสําคญั  (Rating) เพื�อจดักลุ่มลูกค้าตามระดับความสนใจที�มีตอ่บริษัทหรือ
สินค้าของบริษัท เพื�อใช้จดัระดับความสําคญัในการคัดเลือกลกูค้าที�จะทําการขาย
ก่อนหลัง 
 

� บทบาท (Role Type) เพื�อใช้ในการจดักลุ่มลูกค้าว่าเป็นลกูค้าที�ต้องการใช้งานจริง ที�
ปรึกษา ตัวแทนจาํหน่าย หรือผู้ ให้บริการด้านต่างๆ  เพื�อเป็นข้อมูลสําหรับทําการตลาด
ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท 
 

� งบประมาณ (Budget) สําหรับเป็นข้อมูลว่าลกูค้ามีกําลังซ ื 3อมากน้อยเท่าไหร่ และควร
จะนําเสนอสินค้าประเภทไหน 
 

� ระยะเวลาในการจัดซือ̂ (Buying Time Frame) เพื�อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ขายที�เหมาะสมกับระยะเวลาที�ลกูค้าจดัซื 3อสินค้า 
 

� ที4มาของลูกค้า (Lead Source) สําหรับดูประวัติย้อนหลังว่าได้ลูกค้ารายนี 3มาจากสื�อ
หรือชอ่งทางใด เพื�อเป็นข้อมูลสาํหรับการลงทุนทางด้านการตลาดต่อไป 
 

� รูปแบบการตดิต่อที4 ลูกค้าอนุญาตให้ตดิต่อ (Contact Methods) เชน่  โทรศัพท์ 
แฟ็กซ ์อีเมล ์ไปรษณีย ์
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 ผู้ตดิต่อ (Contact) 
 

 

รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ 

 ผู้ติดต่อ (Contact) หมายถึงบุคคลที�คุณติดต่อได้ โดยบุคคลนั 3นอาจจะเป็นผู้ติดต่อของลูกค้า
ที�เป็นนิติบุคคล (B2B) เชน่ พนักงานจดัซื 3อ ผู้บริหาร ที�ปรึกษาของลูกค้า หรือจะเป็นลูกค้าที�เป็นผู้บริโภค
โดยตรง (B2C) โดยใช้การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์, แฟ็กซ,์ อีเมล์, ส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์  ห รือ
ชอ่งทางการสื�อสารอื�นๆ 
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 ข้อมูลที4 สําคญัของผู้ตดิต่อ (Contact) 

� ชื�อ นามสกุล คํานําหน้า 

� วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส ชื�อคู่สมรส 

� ชื�อองค์กรหรือบริษัท 

� แผนกหรือหน่วยงานที�สังกัด 

� ตําแหน่งงาน 

� หัวหน้างาน 

 สําหรับผู้ติดต่อที�เป็นลูกค้าโดยตรงแล้วอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอื�นที�เกี�ยวข้องกับก ารซื 3อ 
เชน่เดียวกับลูกค้าที�เป็นองค์กรหรือนิติบุคคล (Account) 

 
รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ Tab Details  
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เครื4 องมือในการจัดการข้อมูลลูกค้า 

การนําเข้าข้อมูล (Import) 
 

 

 กรณีที�คุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วหรือต้องการใช้ CRM ร่วมกับระบบอื�น ถ้าคุณสามารถ Import 
ข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ CRM แทนการคีย์ใหม่ทั 3งหมด จะชว่ยให้คุณลดเวลาในการทํางานที�ซ ํ 3าซ้อน และ
ชว่ยลดโอกาสผิดพลาดที�เกิดจากการคีย์ข้อมูล โดยคุณมีหน้าที�เพียงแค่เป็นผู้ตรวจสอบแล ะแก้ ไ ขใ ห้
ถูกต้องเท่านั 3น 

 การเตรียมรูปแบบข้อมูลก่อนที�จะ Import เข้าระบบ CRM นั 3นทําได้ไม่ยาก เพีย งจัด รูปแบบ
ของไฟล์ข้อมูลให้ตรงกับที�โปรแกรมต้องการเพียงครั 3งแรก ในครั 3งต่อไปก็สามารถใช้รูปแบบเดิม Import 
ข้อมูลใหม่ๆ ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาจดัรูปแบบใหม่ทุกครั 3ง 

 ข้อควรระวังในการ Import ข้อมูล ควรกําหนดเงื�อนไขที�ต้องการได้ว่าถ้าเจอข้อมูลที�ซ ํ 3ากนัจะให้
โปรแกรมนําข้อมูลที� Import เข้าไปใหม่แทนที�ข้อมูลเดิม, แจ้งข้อความผิดพลาดและไม่ใส่ข้อมูลที�ซ ํ 3าล ง
ไป หรือ ใส่ข้อมูลนั 3นเข้าไปเลยแล้วค่อยทําการตรวจสอบข้อมูลซํ 3าภายหลัง ซ ึ�งถ้าไม่กําหนดไว้ให้ชดัเจน
อาจจะพบปัญหาตามมาภายหลัง ส่งผลให้ข้อมูลเก่า ไม่ Update หรือมีข้อมูลซํ 3าในระบบ 

Import File

Company A     02-777-1111

Company B     02-245-3355

Company C     02-718-6699

Company D     02-252-1150

Company A

02-777-1111

Company B

02-245-3355

Company C

02-718-6699

Company D

02-252-1150
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 การคัดลอก (Copy)  

 

 

รูป ตัวอย่างการคัดลอกขอ้มูลลูกค้าที9มาจากบริษัทเดียวกันเพื9อช่วยลดเวลาที9ใช้ในการบันทึกข้อมูล 

 เมื�อคุณต้องการบนัทึกข้อมูลลูกค้า ที�มีข้อมูลบางส่วนซํ 3าๆ กัน เชน่กรณีลูกค้ามาจาก บริษัท
เดียวกันหลายๆ คน คุณสามารถใช้การคัดลอก “Copy” เพื�อชว่ยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลที�ใช้ร่วมกนัเชน่ 
ช ื�อบริษัท ที�อยู่ ข้อมูลอื�นๆ ของบริษัทลูกค้าได้  จากนั 3นให้คุณใส่เฉพาะข้อมูลที�ต่างกัน เชน่ ช ื�อ นามสกลุ 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าแต่ละรายเท่านั 3น 

• คุณ สมชาย
• ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื:อ
• somchai@a.com

Company A

• คุณ สกล
• ผูจ้ดัการฝ่าย IT
• sakol@a.com

Company A

• คุณ สมร
• MD
• samorn@a.com

Company A
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การค้นหาข้อมูลซํา̂ (Find Duplicate) 
 

 

รูป ตัวอย่างการหาขอ้มูลซํAา ที9มาจากบริษัทเดียวกันแต่มีโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ไม่เหมือนกัน 

 เมื�อคุณสงสัยว่าข้อมูลลูกค้าในระบบมีค่าซํ 3า คุณจะมีวิธีในการค้นหาข้อ มูล ที�ซ ํ 3า เหล่า นั 3น
ออกมาอย่างไร ก่อนอื�นคุณต้องรู้สาเหตุที�ทําให้เกิดข้อมูลซํ 3า ไม่ว่าจะเกิดจากขั 3นตอนการทํางานที�ยงัไม่
ดีพอ, ความผิดพลาดที�เกิดจากพนักงานบนัทึกข้อมูล หรือยังไม่มีรูปแบบการบนัทึก ข้อ มูล ที�แน่นอ น 
ชดัเจน ซึ�งสาเหตุที�พบกันบอ่ยๆ เหล่านี 3ที�จะทําให้ข้อมูลลูกค้าที�บนัทึกเข้าระบบมีโอกาสซํ 3ากันได้ คุณจงึ
ควรหาวิธีป้องกันเพื�อลดโอกาสที�จะทําให้เกิดข้อมูลซํ 3าในระบบให้น้อยที�สุด 

สาเหตทุี4ทําให้ Lead ซํา̂    

� พนักงานทํางานคาบเกี�ยวกัน หรือซํ 3าซ้อนกัน ทําให้ได้รายชื�อลูกค้าที�ซ ํ 3ากัน 

� คีย์ข้อมูล หรือ Import Lead ซํ 3าเข้าไปในระบบ 

� มีข้อมูลบางส่วนที�ไม่เหมือนกันทําให้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบค่าซํ 3าไม่ครบ 

� ได้ข้อมูลมาคนละเวลากัน ทําให้ข้อมูลบางส่วนแตกต่างกัน เชน่  ค รั 3งแรก อ าจจะไ ด้ชื�อ
บริษัทและโทรศัพท์ ครั 3งที�สองได้ชื�อบริษัทและมีข้อมูล Email Address เพิ�มเข้ามา 

� มีการใส่ข้อมูลเดียวกันแต่คนละภาษาเข้าไปในระบบ เชน่ ใส่ช ื�อ "สมชาย รักดี" ราย ก าร
หนึ�ง อีกรายการหนึ�งใส่ "Somchai Rakdee" 

� มีการเว้นวรรคที�ไม่เหมือนกัน อาจจะมีการเว้นวรรคที�ไม่เท่ากัน เชน่ "สมชาย รัก ดี " (เ ว้น
วรรค 1 ชอ่ง) กับ "สมชาย  รักดี" (เว้นวรรค 2 ชอ่ง) 

� มีการใช้เครื�องหมายหรือตัวย่อที�ไม่เหมือนกัน เชน่ "บจก. กรุงไทย" กับ "บ.จ.ก. กรุงไทย" 

Company A

• 111 สุขุมวิท 71
• 02-777-8877
• www.a.com

Compnapy A

• 111 สุขุมวิท 71
• 02-777-8888
• www.a.co.th

Company A

• 111 สุขุมวิท 11
• 02-777-8877
• www.a.com
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 แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา Lead ซํา̂ 

� กําหนดพนักงานที�รับผิดชอบในการบนัทึกข้อมูลเข้าระบบให้ชดัเจน 
� กําหนดขั 3นตอนในการบนัทึกข้อมูล Lead เข้าระบบให้ตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลเดิมอ ยู่

ในระบบหรือไม่ หรือตั 3งเง ื�อนไขที�ซอฟท์แวร์ CRM ให้ตรวจสอบข้อมูลที�มี โอ ก าส ซํ 3ากัน 
และแจ้งเตือนให้พนักงานรับรู้ก่อนบนัทึกเป็นข้อมูลใหม่เข้าระบบ 

� กําหนดวิธีในการบนัทึกข้อมูลให้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาหลักที�ใช้, การเว้นวรรค, การ
ใช้ตัวย่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆ 

� ประกาศให้พนักงานที�บนัทึกข้อมูลเข้าระบบทุกคนรับรู้และเข้าใจปัญหาที�จะเกิดข ึ 3น 
� กรณี Import ข้อมูล Lead เข้าระบบโดยใช้ซอฟท์แวร์ CRM ควรกําหนดเงื�อนไขในก าร

จดัการข้อมูลซํ 3าได้ว่าจะยอมให้ข้อมูลซํ 3าเข้าระบบหรือไม่ ถ้าให้เข้าได้จะมีเครื�องมืออะไร
ในการจดัการปัญหาข้อมูลซํ 3าบ้าง 

 
รูป ตัวอย่างการค้นหาขอ้มูลที9สงสัยว่าจะซํAา 
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 การรวมข้อมูลที4ซํา̂ (Merge Duplicate) 
 

 

รูป ตัวอย่างการรวมข้อมูล ที9อยู่ โทรศพัท์ เว็บไซต์ ที9ได้มาไม่พร้อมกันให้เป็นข้อมูลของบริษัทเดียวกัน 

 เมื�อคุณพบว่ามีข้อมูลที�ซ ํ 3าและหาข้อมูลที�ซ ํ 3าออกมาได้แล้ว สิ�งที�ต้องทําต่อคือ คุณจะต้องรวม
ข้อมูลที�ซ ํ 3าดังกล่าวให้เหลือเพียงข้อมูลที�ครบถ้วน และทันสมัยที�สุดเพียงรายการเดียว และลบรายการที�
ซ ํ 3า หรือรายการที�เป็นเป็นข้อมูลเก่า ล้าสมัย ที�ใช้งานไม่ได้ออกจากระบบ 

 ในกรณีที�คุณใช้งานข้อมูลที�ซ ํ 3ากันมาระยะเวลาหนึ�งแล้ว ข้อมูลที�ซ ํ 3ากันดังกล่าวอาจจะมีก าร
นําไปใช้ในเรื�องอื�นๆ เชน่ ข้อมูลการติดติดต่อ หรือ ข้อมูลการขายสินค้าต่างๆ เพื�อใช้เป็นข้อมูลในก าร
วิเคราะห์ภายหลัง ซ ึ�งข้อมูลดังกล่าวควรมีการจดัเก็บไว้ในระบบไม่ควรปล่อ ย ใ ห้หาย ไ ปจาก ก ารล บ
ข้อมูลลูกค้าที�ซ ํ 3าออกไป 

Company A
111 Sukhumvit 71

Company A
02-777-8899

Company A
www.a.com

Company A
111 Sukhumvit 71
02-777-8899
www.a.com
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 ในซอฟท์แวร์ CRM จะมีความสามารถในการจดัการข้อมูลที�ซ ํ 3ากัน ตั 3งแต่ข ั 3นตอ นก ารค้นหา 
Lead ที�ซ ํ 3ากัน (Find Duplicate) จนกระทั�งรวมข้อมูลลูกค้าที�ซ ํ 3ากัน (Merge Duplicate) ให้เป็นรายการ
เดียวกัน และรวมข้อมูลที�เกี�ยวข้องเชน่ข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลการขายสินค้าไว้ในรายการเดียวกัน 
และการเลือกข้อมูลที�ต้องการเก็บไว้สําหรับกรณีที�มีข้อมูลบางอย่างขดัแย้งกันเชน่ หมายเลขโทรศัพ ท์ , 
Email, ที�อยู่ เป็นต้น  

 

รูป หน้าจอ  Merge Duplicate สําหรับใช้รวมข้อมูลที9ซํAาให้เหลือรายการเดียว 
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การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก (Validation Rules) 
 

การตรวจสอบข้อมูลซํา̂ (Duplicate Rules) 

 การกําหนดเงื�อนไขการตรวจสอบค่าซํ 3า มีวัตถุประสงค์เพื�อป้องกันปัญหาก ารบันทึก ข้อ มูล
ลูกค้ารายเดียวกันซํ 3าเข้าไปในระบบ โดยคุณสามารถกําหนดไว้ได้ว่าจะตรวจสอบค่าซํ 3าจากอ ะไ รบ้าง 
เชน่ ช ื�อบริษัท,  ช ื�อ นามสกุลผู้ติดต่อ, ที�อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น ข ึ 3นอยู่กับลักษณะธุรกจิ
ของคุณ 

 
รูป หน้าจอกําหนดเงื9อนไขการตรวจสอบค่าซํAา 
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 การตรวจสอบค่าห้ามว่าง (Empty Rules) 

 การตรวจสอบค่าห้ามว่างจะชว่ยให้คุณมั�นใจได้ว่าข้อมูลที�จะถูกบนัทึกเข้าระบบนั 3น ได้ มีก าร
ใส่ข้อมูลที�จาํเป็นครบถ้วนแล้วเท่านั 3น การตรวจสอบค่าห้ามว่างจะชว่ยป้องกันปัญหาการลืมใส่ ข้อ มูล
บางอย่างโดยไม่ตั 3งใจ หรือชว่ยเตือนให้ไปหาข้อมูลที�จาํเป็นจากลูกค้ามาเพิ�มก่อนได้ เพื�อให้คณุสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานหรือใช้วิเคราะห์ในด้านต่างๆ ภายหลังได้ เชน่ ช ื�อบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์, 
อีเมล์, ประเภทธุรกิจ เป็นต้น ซึ�งข ึ 3นอยู่กับธุรกิจของคุณว่าจาํเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง 

 
รูป หน้าจอกําหนดเงื9อนไขการตรวจสอบค่าห้ามว่าง 

 ข้อควรระวัง คือ ควรกําหนดข้อมูลที�ห้ามเป็นค่าว่างเท่าที�จาํเป็นเท่านั 3น และควรเป็นข้อ มูล ที�
สามารถหามาใส่เข้าระบบได้ไม่ยากจนเกินไป เพราะถ้าคุณกําหนดจาํนวนข้อมูลที�ต้องตรวจส อ บค่า
ห้ามว่างไว้มากจนเกินความจาํเป็น อาจจะทําให้คุณบนัทึกข้อมูลเข้าระบบได้ยากกว่าเดิมได้ ส่งผ ล ให้
เสียเวลาในการบนัทึกข้อมูลโดยไม่จาํเป็นได้  
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 ประวัตกิารตดิต่อลูกค้า (Customer Contact History) 

 จะทําอย่างไรถ้าลูกค้าเกิดปัญหาและติดต่อเข้ามา ถ้าคุณสามารถดูประวัติการทํากิจก รรม
ย้อนหลังที�ผ่านมาว่า ลูกค้าเคยซื 3อสินค้าอะไร ซื 3อบอ่ยแค่ไหน ลูกค้าสร้างมูลค่าให้กับบริษัทของคณุมาก
น้อยเพียงใด หรือกําลังตัดสินใจซื 3อสินค้าอื�นๆ ของบริษัทเพิ�มอยู่หรือไม่ จะชว่ยให้คุณตัดสินใจได้วา่ควร
ให้สิ�งที�ลูกค้าร้องขอหรือต้องการเป็นพิเศษได้หรือไม่ หรือจะให้ลูกค้าได้แค่ไหน  

 
รูป หน้าจอดูประวัติต่างๆ ที9เกี9ยวขอ้งกับลูกค้า (Customer Contact History) 

 สําหรับงานทางด้านบริการก็สามารถนําข้อมูลประวัติการซื 3อสินค้าหรือประวัติการแจ้งปัญ หา
ของลูกค้าแต่ละรายมาวิเคราะห์และให้คําแนะนําเพื�อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ไม่ต้องรอสอบถามพนักงานขาย หรือเจ้าหน้าที�บริการที�เคยรับแจ้งปัญหาของลูกค้ารายนั 3น สามารถ ดู
ข้อมูลลูกค้าทั 3งหมดได้จากที�นี�ที�เดียวได้เลย  
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Reports and Dashboard 

Customer Non Moving Report 

 รายงานสําหรับเรียกดูรายชื�อลูกค้าที�ไม่มีการเคลื�อนไหวหรือขาดการติดต่อในระย ะเวล าที�
กําหนด  
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 Customer Relation Frequency 

 รายงานสําหรับใช้ดูประวัติการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายในชว่งเวลาที�กําหนด 
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 Lead by Lead Source 

 

 กราฟแส ดงแหล่งที�มาขอ ง
ลูกค้า พร้อมกราฟแสดงจาํนวน Lead 
ตามสถานะ และแหล่งที�มาต่างๆ 
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 Lead Disqualify 

 กราฟแสดงสาเหตุที� Convert Lead 
ให้กลายเป็นลูกค้าไม่ได้ เพื�อใช้ประเ มินว่า 
Lead ที� ไ ด้จาก  Lead Source ต่ างๆ มี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด และต้องปรับปรุง
วิธีการหา Lead อย่างไรบ้าง ถึงจะไ ด้  Lead 
ที�มีโอกาส Convert ให้เป็นลูกค้าได้มากขึ 3น 

 


