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การบริหารแคมเปญ 

 การบริหารแคมเปญที�ดีจะชว่ยให้คุณสามารถจดัแคมเปญที�เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าขอ งคุณ 
และได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) กลับมาอย่างคุ้มค่า  โดย ใ ช้ข้อ มูล

ทางด้านการขายและการตลาดมาชว่ยวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แหล่งที�มาของลูก ค้า  (Lead 
Source) ใดที�ได้ลูกค้ากลับมามากที�สุด หรือการวิเคราะห์แคมเปญ ที� เคย จัดข ึ Fนมาแล้ วว่าประส บ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด สมควรที�จะนําแคมเปญเดิมมาใช้ใหม่ หรือต้องปรับปรุงแคมเปญ ให้ตรง

กับความต้องการของลูกค้ามากขึ Fนอย่างไรบ้าง 

เพิ�มรายได้ 

� มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ Fน จากการออกแคมเปญที�ตรงกับความต้องการของลูกค้า  
� มีเครื�องมือชว่ยในการมอบหมายงานและติดตามลูก ค้า ที�ติดต่อ เ ข้ามา  (Campaign 

Response) ให้ผู้ เกี�ยวข้อง ชว่ยลดปัญหาพลาดโอกาสในการขาย 

ลดค่าใช้จ่าย 

� การจดักลุ่มลูกค้าที�มีพฤติกรรมคล้ายๆกันไว้ด้วยกัน แทนการเจาะจงกับลูกค้าทีละราย 

ชว่ยลดเวลาและความยุ่งยากในการจดัแคมเปญลงได้ 
� การจดัแคมเปญที�เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งขา่วส ารแคมเปญ ให้เฉ พ าะ

กลุ่มเป้าหมายแทนการส่งให้ลูกค้าทุกราย จงึชว่ยลดค่าใช้จา่ยในการจดัแคมเปญได้ 
� การมอบหมายลูกค้าที�ติดต่อเข้ามาให้พนักงานขาย โดยใช้ระบบแจ้งเตือนผ่านทางอเีมล ์ 

ชว่ยลดค่าโทรศัพท์หรือแฟ็กซ ์ในการมอบหมายงาน 
� การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) จะชว่ยให้เลอืก

ลงโฆษณาหรือจดัสรรงบกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างคุ้มค่า  
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 เครื� องมือในการจัดแคมเปญ 
 

 

� จัดกลุ่มลูกค้า (Marketing List) เพื�อให้งา่ยต่อการจดักิจกรรมทางการตล าด โดย ใ ช้

ข้อมูลการซื Fอสินค้าของลูกค้าที�ผ่านมาและลูกค้าที�มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
� ออกแบบแคมเปญ (Campaign Design) สําหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ว่าจะนําเสนอ

สินค้าอะไร จะใช้ชอ่งทางใด เริ�มต้น-สิ Fนสุดเมื�อไหร่ งบประมาณ และ ผลลัพธ์ที�ต้องการ
จากได้แคมเปญ เชน่ จาํนวนผู้ตอบรับ หรือ ยอดขาย 

� กําหนดกิจกรรมแคมเปญ (Campaign Activity) ที�จะต้องทํา ระบุเวลาเริ�มต้น-สิ Fนสุด 
ผู้ รับผิดชอบ และงบประมาณที�ใช้ 

� จัดเก็บการตอบรับแคมเปญ (Campaign Response) จดัเก็บข้อมูลการติดต่อ จาก

ลูกค้าที�สนใจแคมเปญ และมอบหมายให้กับพนักงานที�เกี�ยวข้องดําเนินการขาย ในขั Fน
ต่อไปจนกระทั�งปิดการขายได้ 

� ปฏิทินแคมเปญ (Campaign Calendar) สําหรับใช้ตรวจส อ บแคมเปญ ให้ลูก ค้า ที�
สอบถามเข้ามาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

� วเิคราะห์แคมเปญ (Campaign Analytic) ว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

มีการตอบรับหรือมีการสั�งซ ื Fอจริงมากน้อยเพียงใด  

Marketing List
Campaign 
Design

Campaign 
Activity

Campaign 
Response

Campaign 
Calendar

Campaign 
Analytic
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 การจัดกลุ่มลูกค้า (Marketing List) 
 

 

รูป หน้าจอจัดกลุ่มลกูค้า Marketing List) 

 การจดั Marketing List จะชว่ยให้การออกแบบแคมเปญทําได้สะดวกและตรงความต้องก าร
ของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

 คุณสามารถนํารายชื�อลูกค้าที�มีพฤติกรรมการซื Fอสินค้าคล้ายๆ กันมาไ ว้ ใน Marketing List 

เดียวกัน และใช้เป็นตัวแทนของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เชน่ การจดักลุ่มลูกค้าที�ซ ื Fอรถเมื�อ 2-3 ปีที�แล้ว เพื�อจดั
แคมเปญเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ เป็นต้น 

 นอกจากการจดั Marketing List โดยดูจากประวัติการซื Fอที�ผา่นมา แล้ว นํามาจัดก ลุ่มตาม
ลักษณะของลูกค้า เชน่ ประเภทธุรกิจ, ประเภทอุตสาหกรรม, จาํนวนพนักงาน, รายได้ต่อปี ก็ได้ ทั Fงนี F
ข ึ Fนอยู่กับสินค้าหรือวิธีในการออกแคมเปญของคุณ เชน่ กลุ่มตัวแทนจาํหน่าย ,  ก ลุ่มบริก าร,  ก ลุ่ม

ออกแบบ, กลุ่มบริษัทขนาดเล็กที�มีพนักงานไม่เกิน 50 คน เป็นต้น  
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 การออกแบบแคมเปญ (Campaign Design) 
 

 

รูป หน้าจอ Campaign 

 การจดัโปรแกรมทางการตลาดเพื�อบรรลุผลสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ�ง เชน่ การแนะนําสินค้า
ใหม่ (Introducing a new product) หรือ เพื�อเพิ�มส่วนแบง่ทางการตลาด (Increasing market share) 

งานหลักที�จะต้องทําเพื�อให้ได้ผลลัพธ์นี Fคือการสื�อสารให้กับคนหรือธุรกิจได้รับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้า
หรือบริการนั Fน  ปรก ติแล้ ว  Campaign จะมีวิ ธีสื� อ ส ารไ ด้หล าย วิ ธี  เช ่น  ก ารแจก ใบปลิว  (Print 
Advertisements) การจดัโปรโมชั�นของแถ มหรือ ใ ห้ส่วนล ด (Promotional discounts) ห รือ  ก ารส่ง

เอกสารทางการตลาดไปให้ลูกค้าเป็นต้น 
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 กิจกรรมแคมเปญ (Campaign Activity)  
 

 

รูป หน้าจอ Campaign แสดงกิจกรรมในการดําเนินงานและติดตามความคืบหน้าของ Campaign 

 การกําหนดกิจกรรมแคมเปญโดยจดัลําดับงานเป็นขั Fนตอนว่า ต้อ งทําอ ะไ รบ้างเพื�อ ที� เ กิด

แคมเปญตามที�ได้ออกแบบไว้ เชน่ การติดต่อสื�อโฆษณา การสั�งพิมพ์แผ่นพับ จดัเตรียมสถานที� การโทร
นัดผู้ เข้าร่วมสัมมนา การส่งการ์ดขอบคุณลูกค้าที�เข้าร่วมแคมเปญ เป็นต้น ซึ�งช ่วย ใ ห้คุณ ส ามารถ

ควบคุมแคมเปญสามารถเริ�มใช้จริงได้ทันที�ได้วางแผนไว้ ว่าต้องให้ใครรับผิดชอบอะไรบ้าง มีระยะเวลา
เริ�มต้น-สิ Fนสุดเมื�อไหร่ และมีงบประมาณที�ต้องใช้เท่าไหร่  

 นอกจากนี Fเมื�อมีการทํากิจกรรมต่างๆ และมีการบนัทึกต้นทุนที�ใช้ไปในแต่ละกิจก รรมไ ว้  จะ
ชว่ยให้คุณสามารถนํามาวิเคราะห์งบประมาณที�ใช้ไป โดย อ าจจะเปรีย บเ ทีย บต้นทุนที� ใ ช้จริงกับ
งบประมาณที�ตั Fงไว้ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ หรือจะใช้เปรียบเทียบกับยอดขาย ที� ไ ด้ เพื� อ หาอัตราส่วน

ผลตอบแทนจากลงทุน (ROI) ได้ด้วย  
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 การตอบรับแคมเปญ (Campaign Response) 
 

 

รูป หน้าจอเก็บข้อมูลลูกค้าที2ตอบรับจากการจัด Campaign 

 หลังจากที�เราส่งขา่วสารแคมเปญไปให้ลูกค้าแล้ว เมื�อลูกค้ามีการตอบรับแคมเปญ เชน่  โทร
มาสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับรายละเอียดแคมเปญ หรือโทรเข้ามาเพื�อขอเข้าร่วมแคมเปญ เชน่ ลงชื�อ หรือ

อาจจะสั�งซ ื Fอสินค้าเลยก็ได้ ดังนั Fนคุณควรเตรียมแนวทางในการจดัการลูกค้าที�จะมีการตอบรับเ ข้ามา
ด้วยว่าจะให้ใครรับโทรศัพท์ หลังจากนั Fนจะส่งต่อให้ใครนํา Lead ที�ได้ไปดําเนินการขายต่อ 

 นอกจากนี Fข้อมูลลูกค้าที�ได้จากการตอบรับแคมเปญสามารถนํามาใช้วิเคราะห์ผลสําเร็จขอ ง

แคมเปญภายหลังได้อีกด้วย ว่าจดัแคมเปญได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ได้ผลตอบรับมากน้อยเพยีงใด 
เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการออกแคมเปญในครั Fงต่อๆ ไป  
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 การมอบหมาย (Assignment) 
 

 

รูป หน้าจอมอบหมาย (Assignment) 

 ฝ่ายการตลาดหรือหัวหน้าทีมขายจะคัดกรอง Campaign Response ที�มีโอกาสซื Fอ สู งส่ งใ ห้
พนักงานขายหรือผู้ เกี�ยวข้องเพื�อทําการขายต่อไป 

 การมอบหมายงานอาจจะมอบหมายให้กับตัวเอง พนักงานขายในทีมที�เห็นว่าเหมาะส มกับ
ลูกค้ารายนี F หรือจะมอบหมายให้กับพนักงานตามคิวที�กําหนดไว้กไ็ด้เชน่กัน เมื�อมอบหมายงานแล้วควร

มีการแจ้งไปยังผู้ ที�ได้รับมอบหมาย เชน่ การส่งอีเมล์แจ้งเตือนพร้อมรายละเอียดที�เกี�ยวข้องไปให้ด้วย 
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 ปฏิทินแคมเปญ (Campaign Calendar) 
 

 

รูป หน้าจอ Campaign Calendar 

 Campaign Calendar จะชว่ยให้คุณสามารถตรวจสอบแคมเปญให้ลูกค้าขอ งคุณ ไ ด้อ ย่าง

สะดวกและรวดเร็วยิ�งข ึ Fน โดยสามารถดูได้ว่าในเดือนนี Fมีแคมเปญ อ ะไ รที� เหมาะกับลูก ค้า บ้าง มี
แคมเปญที�ลูกค้าสนใจจะสิ Fนสุดเมื�อไหร่ ซ ึ�งจะชว่ยเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจซื Fอสินค้าจากคุณได้เร็วข ึ Fนไปอีก 
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 การวิเคราะห์แคมเปญ (Campaign Analytic) 

 หลังจากที�ทุ่มทําการตลาดอย่างหนัก ออกแคมเปญต่างๆออกมาเพื�อจงูใจลูกค้าให้ซื Fอสินค้า

ขององค์กร แย่งส่วนแบง่การตลาดมาจากคู่แขง่แล้ว คุณควรนําผลที�ได้จากการจดัแคมเปญมาวิเคราะห์
ต่อว่าแคมเปญที�จดัข ึ Fนประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับต้นทุนหรือ ค่า ใ ช้จ ่าย ที� เสีย ไ ป
หรือไม่ โดยควรมีการวิเคราะห์ในเรื�องดังต่อไปนี F 

� จาํนวนคนที�มีการตอบรับจากการจดัแคมเปญ (Campaign Response) 
� จาํนวนลูกค้าที�มีการซื Fอสินค้าจริง (Number of Customer) 

� รายได้ที�ได้รับจากการจดัแคมเปญ (Campaign Revenue) ทั Fงรายได้รวม แล ะ ราย ไ ด้
เฉลี�ยต่อลูกค้า 1 ราย 

� ค่าใช้จา่ยที�เกิดข ึ Fนจากการจดัแคมเปญ (Campaign Expense) ทั Fงค่าใช้จา่ย รวม แล ะ 

ค่าใช้จา่ยเฉลี�ยต่อลูกค้า 1 ราย 
� ผลตอบแทนจากการลงทุนในการจดัแคมเปญ (Campaign ROI) เพื�อเปรียบเทียบก าร

จดัแคมเปญว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ และควรที�จะมีการจัดแคมเปญ ดังก ล่าว
ต่อไปหรือไม่ 
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Reports and Dashboard 

Campaign Revenue Report 

 รายงานแสดงรายได้ที� เ กิดข ึ Fนจาก ก ารจัดแคมเปญ ต่างๆ พ ร้อ มเ ป้า ที�ตั Fงไ ว้แล ะบอ ก
สถานะปัจจบุนัของแคมเปญ 
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 Campaign ROI 

กราฟแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของ Campaign ต่างๆ 

 

 

  


