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กลยุทธ์ Digital CRM

การหาลูกค้าใหม่คือ
เรื่องส าคัญ แต่การ
รักษาลูกค้าเก่าไว้คือ
เรื่องจ าเป็น



แบบประเมนิความแข็งแกรง่ของธุรกจิตอ่ลูกคา้สมัพนัธ ์

ท าเคร ือ่งหมาย √หน้าขอ้ทีบ่รษิทัของท่านไดด้ าเนินการท าแลว้ในปัจจุบนั

1. บรษิทัไดม้กีารน า Digital CRM มาใชอ้ย่างเป็นระบบ เชน่ ระบบ Line OA + CRM , Line Business 
Connect

2. บรษิทัมกีารลงทุนดา้นโซลชูนัซอฟตแ์วรก์ารจดัการลกูคา้สมัพนัธเ์ฉพาะดา้น เชน่ Salesforce.com  
3. ในแผนการตลาดของบรษิทั มกีารวางกลยทุธก์ารสรา้ง Brand loyalty หรอืความภกัดใีนแบรนด ์
4. บรษิทัมกีารแบ่งกลุม่ทมีขายจดัการลกูคา้แยกกลุม่กนัระหว่าง ทมีหาลกูคา้ใหม่ และ ทมีดูแลลกูคา้ปัจจบุนั
5. บรษิทัมกีารวดัความแข็งแกรง่ของอตัราการซือ้ซ า้อย่างเป็นรปูธรรม
6. บรษิทัมกีารส ารวจปัญหาอย่างละเอยีดถงึความสมัพนัธท์ีย่ตุลิง หรอื สาเหตทุีล่กูคา้ไม่ซือ้ซ า้
7. กจิกรรมทางการตลาดของบรษิทัมุ่งไปสูก่ารเพิม่ความสมัพนัธท์ีม่อียู่มากกว่าทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธใ์หม่
8. บรษิทัมกีารจดัท า Loyalty Program เป็นหน่ึงในกจิกรรมหลกัของฝ่ายการตลาด
9. บรษิทัมทีมีงานรบัมอืกบัปัญหาของลกูคา้ มกีารเทรนน่ิงใหร้บัมอืกบัปัญหาต่างๆออนไลน ์เชน่ การเคลม

สนิคา้ในการซือ้ออนไลน์
10. บรษิทัมนีโยบายชดัเจนในการตอบ/แกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนัส าหรบัการดแูลลกูคา้ทีม่ี

แอดมนิหลายคน ทัง้ในชอ่งทางออนไลนแ์ละออฟไลน์



ผลคะแนน
คะแนน 9-10 เกรด A องคก์รมรีะบบและมกีารท า CRM ทีท่นัสมยัและแข็งแกรง่

คะแนน 5-8 เกรด B องคก์รมรีะบบ CRM แลว้ แตร่ะบบยงัไม่แข็งแกรง่ ยงัขาด
การบรูณาการประสานงานเป็นทมีในกลุม่การตลาด การขายและ ทมี CRM และออนไลน์

คะแนน 2-4   เกรด C องคก์รยงัไม่มรีะบบ CRM หรอื ขาดการจดัการชอ่งทาง
ออนไลนใ์หเ้ป็นระบบผสมผสานกบัออฟไลน ์หรอื ขาดทมีดแูลเฉพาะดา้น CRM

คะแนน 0-1 เกรด D องคก์รยงัไม่มรีะบบ CRM หรอื ยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบั 
CRM และขาดการจดัการชอ่งทางออนไลนใ์หเ้ป็นระบบ ยงัไม่มโีครงสรา้งทมีบรกิารลกูคา้
ออนไลนท์ีช่ดัเจน

ความแข็งแกรง่ของธุรกจิตอ่ลูกคา้สมัพนัธ ์



มุมมดื!การซือ้ออนไลนข์องลกูคา้ในชว่งโควดิ...... 
ท าใหแ้บรนดต์กทีน่ั่งล าบาก!!!!

• บรษิทัวจิยัการตลาดระดบัโลก NielsenIQ รายงานว่า แต่ละครวัเรอืนไทยมกีาร
ซือ้สนิคา้ออนไลนเ์พิม่ขึน้ถงึ 58% ในชว่งทีเ่กดิการระบาด

• ท าใหคุ้น้ชนิจนอาจมลีกูคา้บางสว่นทีไ่ม่กลบัไปซือ้ทางออฟไลนอ์กี
• ผูบ้รโิภคเหลอืชอ่งทางเดยีวคอืการชอ้ปป้ิงออนไลนท์ีค่ลกิดสูนิคา้ไดท้กุแบรนด ์
เพยีงแค่ปลายนิว้ ผูบ้รโิภคมเีวลาว่างมากทีจ่ะท าการส ารวจ เปรยีบเทยีบสนิคา้
แต่ละแบรนด ์& Review รวมทัง้สว่นลดโปรโมช ัน่ต่างๆ 

• จงึไดโ้อกาสทดลองใชแ้บรนดใ์หม่ๆ เปลีย่นแบรนดส์นิคา้ง่ายขึน้ สถานการณโ์ค
วดิสง่ผลใหผู้บ้รโิภคม ีBrand Loyalty ลดลง 



มุมมดื!การซือ้ออนไลนข์องลกูคา้ในชว่งโควดิ...... 
ท าใหแ้บรนดต์กทีน่ั่งล าบาก!!!!

73% ของลกูคา้ทีท่ดลองซือ้
คร ัง้แรก 

จะไม่หวนกลบัไปซือ้เจา้เดมิอกี



Customer Journey หลังโควิด 19

 มี Demand

(Pain Point หรือ
Gain point)

 ไม่มี Demand

AWARENESS
รับรู/้รู้จัก

CONSIDERATION&
DECISION

พิจารณา/วิเคราะห์/
คัดเลือก/ประเมิน

LOYALTY
ขาประจ า/ภักดีต่อแบรนด์

หรือร้านค้า

เส้นทางเดินของลูกค้า

BRAND AWARENESS BRAND LOYALTY



B r a n d  L o y a l t y คื อ อ ะ ไ ร

• การมทีศันคตบิวกทีด่ตีอ่แบรนดห์น่ึงๆหลงั
ใชส้นิคา้ ไม่วา่จะเป็นความชอบในพรเีซน
เตอร ์ความเชือ่มัน่ในคณุภาพ คณุสมบตั ิ

• เหลา่นีส้ง่ผลใหเ้กดิการซือ้ซ า้ตอ่เน่ืองหรอื
การบอกตอ่เกีย่วกบัแบรนด ์

• โดยสว่นหน่ึงมาจากกจิกรรม CRM ที่
สง่เสรมิลกูคา้ไดเ้หมาะเจาะ สามารถมดัใจ
ใหซ้ ือ้ซ า้จนเกดิเป็นลกูคา้ประจ าในทีส่ดุ 



m o f u

t o f u

b o f u

a t t e n t i o nคนแปลกหน้า

คนรู้จัก

คนที่ รู้ สึกดีๆ
คนที่ เชื่ อ ใจ

คนที่ซื้อสินค้า
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คนท่ีโพสต์
บอกต่อ

AWARENESS
รับรู้/รู้จัก

CONSIDERATION&DECISION
พิจารณา/วิเคราะห/์คัดเลือก/ประเมิน

LOYALTY
ขาประจ า/ภักดีต่อแบรนด์หรือร้านค้า

Marketing  funnel   Customer  funnel   

ส าหรับดูคลิปฉบับเต็ม



แอดมินตอบ ขายกาแฟสุขภาพ

• สวสัดคีรบั
• สวสัดคีะ่
• ผมสนใจกาแฟครบั
• มสีองแบบคะ่ หวาน
ปกต ิและ ไม่หวาน 
ส่วนขนาดก็มสีอง
ขนาดคะ่ ขนาด 5
ซอง ราคา 45 บาท 
กบั ขนาด 20 ซอง 
ราคา 150 บาทคะ่

• สนใจรบัแบบไหน กีถ่งุ
ดคีะ

• สวสัดคีรบั
• สวสัดคีะ่
• ผมสนใจกาแฟครบั
• มสีองแบบคะ่ หวาน
ปกต ิและ ไม่หวาน 
ส่วนขนาดก็มสีอง
ขนาดคะ่ ขนาด 5 ซอง 
ราคา 45 บาท กบั 
ขนาด 20 ซอง ราคา 
150 บาทคะ่

• สนใจรบัแบบไหน 
ขนาดไหนคะ

1 2



ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่

สูงกว่า
ต้นทุนการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเดิมถึง 

5-25 เท่า



ลูกค้าเก่าที่มาซื้อซ ้ามักจะบอกต่อ

มากกว่า
ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ซือ้คร้ังเดียวถึง 

50 %



ลูกค้าเกา่ที่มาซือ้ซ ้าเพียง 5%
จะท าให้บริษัทมีผลก าไร

เพ่ิมถึง 

25-95 %



80% ของก าไรของบริษัท
มักมาจาก 

20 %
ของลูกค้าขาประจ า 



ลูกค้าที่ซ้ือแบรนด์ครั้งที่ 2 จะจ่ายในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ง่ายกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม และจ่าย

มากขึ้น
ถึง 

3 เท่า
โดยจะเป็นลูกค้าประจ าในคร้ังที่ 3,4,5,,,,,



คือ.....เครื่องมือที่องค์กรต้องน ามาใช้
“ตอบแทน” ให้กับลูกค้าประจ า และ ”ป้องกัน”
ให้พวกเขาไม่เกิดการนอกใจไปใช้ซื้อสนิค้าหรือ

บริการจากคู่แข่งของเรา
การดึงลูกค้าให้อยู่นานๆ จะสร้างคุณค่าระยะยาว

ให้กับบริษัท หรือ เรียกว่า
Customer Lifetime Value

CRM คืออะไร





Customer Segment 4 ส่วน
การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายปรับเปล่ียนล าดับความส าคญั

Demographics
Segmentation

Geographic
Segmentation

Psychographic
Segmentation 

Behavioral

Segmentation 

ข้อมูล
ด้านพฤติกรรม

การบริโภค การใช้งาน

ข้อมูล
พ้ืนฐาน

เกี่ยวกับลูกค้า

ข้อมูล
ด้านความสนใจ
ไลฟส์ไตล์

ข้อมูล
โลเคช่ัน ภูมิภาค
ภูมิล าเนา

1 2 3 4



DIGITAL CRM
คอืการสรา้ง “Engagement Platform” 

เพิม่ประสบการณก์ารใชง้านของลกูคา้ เชือ่มลกูคา้เขา้สูแ่พล็ตฟอรม์ต่าง ๆ ซึง่
แตกต่างจาก CRM ในอดตีซึง่เป็นรปูแบบ Database Marketing

ท าใหก้ารท า CRM ในยคุนีก้ลายเป็น

1 ตอ่ 1



บตัรสะสมแตม้ส าหรบัรา้นคา้ใน Line



ระบบสะสมแตม้ในระบบ LINE CRM ของปลาทาโร่



4 STEPs ในการท า CRM



1. Profile Subsegmentation

การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ 
และ

สร้างสัมพันธภาพแยกลูกค้าแต่ละกลุ่ม

(แต่ละรายถ้าเป็น B2B)

เพ่ือสร้างข้อเสนอที่ดี (Offerings) และ

คุณค่าเพ่ิม (Value Added) เหนือคู่แข่ง



C u s t o m e r  V a l u e  M e t r i c s

High

Low

HighLow
-------------- Value to Customers  --------------High profitability

Vulnerable
customers

star
customers

Lost
causes

Free
riders

---
-

V
al

ue
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m
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*มวีธิแีบ่งหลายแบบ แตท่ีนิ่ยมคอื RFM subsegmentation



2. Set Measureable Objective

ตั้งวัตถุประสงค์แต่ละกลุ่ม 

3. Design & Implement Contact

ออกแบบกิจกรรม 
Loyalty Program

ท่ีเหมาะสมให้ลูกค้าแต่ละกลุ่ม



Loyalty Programs ในยคุดจิติลั
• คอืโปรแกรมความภกัดทีีจ่ะชว่ยรกัษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งแบรนดแ์ละลกูคา้
ใหอ้ยู่ดว้ยกนัแบบยัง่ยนื โปรแกรมนีจ้ะ
ท าใหล้กูคา้รูส้กึกลายเป็นคนพเิศษ
มากกวา่ลกูคา้ทัว่ ๆ ไป จนพวกเขา
กลบัมาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารซ า้
(Retention) น่ันเอง วตัถปุระสงคนี์เ้ป็น
หวัใจส าคญัทีจ่ะท าใหแ้บรนดเ์ตบิโตไดด้ี
ในระยะยาว 

แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. Transaction-based
2. Engagement-based



1. Transaction-based

ความจงรกัภกัดทีางพฤตกิรรม ซึง่เป็นเร ือ่งง่ายส าหรบัแบรนดท์ีจ่ะวดัผลเมือ่เขา้ถงึ
ขอ้มูลการซือ้ การใหร้างวลัแกล่กูคา้ดว้ยส่วนลดหรอืการจดัส่งฟรอีาจง่ายในการ
วดัผลและใหร้างวลั  เชน่ จ านวนการซือ้ทัง้หมด ประเภทการซือ้ และจ านวนเงนิทีใ่ช ้
จา่ยตอ่ธรุกรรม แตอ่าจไม่ใชต่วับ่งช ีท้ีด่ขีองความภกัดตีอ่แบรนด ์

Loyalty Programs ในยคุดจิติลั



1. Points 
Programs & 
Punch Card 
Programs

สะสมแตม้ สแตมป์ แลก
สว่นลดหรอืไดข้องฟร ี
สะสมแตม้ในมอืถอื ไม่
ตอ้งมแีอป ไม่ตอ้งดาวน์
โหลดหรอืตดิตัง้ใดๆ





2. Cash Back Loyalty Programs รับงินสดคืน



https://www.favebiz.com/services/customer-loyalty

https://mycashback.co/?lang=en&country=th&w=



3. Gift-Card Programs ระบบคูปองออนไลน์



4. Tiered Loyalty Programs

คอนเซป็ตข์องการแบง่ Tiers คอื 
การใหค้วามส าคญักบัลกูคา้โดยการ
แบง่ลกูคา้ออกเป็นสว่นตา่ง ๆ โดย
โปรแกรมนีจ้ะขึน้อยูก่บัระดบัการใช ้
จา่ยของลกูคา้ ยิง่ลกูคา้มยีอดการ
ซือ้มากเท่าไหรก็่ ยิง่มรีะดบั Loyalty 
เพิม่มากขึน้เท่าน้ัน ซ ึง่ใน Loyalty 
Program นีม้เีป้าหมายคอืใหล้กูคา้
ผูกตดิกบัแบรนดใ์นระยะยาว

ได้เป็นคนส าคัญ ยิ่ง
ได้รับสิทธิพิเศษ



Tiers โปรแกรมของ Starbuckและ Grab



Capillary จดัการกบัโมเดล Tiers ทีส่ามารถก าหนดเงือ่นไขและคปูองได ้



6. Special Occasion Loyalty Programs



2. Engagement-based

เป็น CRM ในยุคใหม่ ทีใ่หร้างวลัความภกัดตีามการมสี่วนรว่มมากกว่าความภกัดตีามธรุกรรม 
เมือ่เรามอบสทิธพิเิศษใหก้บัลกูคา้ส าหรบัการโตต้อบ มสี่วนรว่มกบัแบรนดใ์นรปูแบบทีไ่ม่เพยีงแค่
การซือ้ เชน่ ท าแบบส ารวจ ดาวนโ์หลดแอป หรอืตดิตามแบรนดข์องคณุบนสือ่ตา่งๆดว้ยเทคนิค
ตา่งๆ เชน่ Hashtag Marketing แบรนดจ์ะสามารถสรา้งประสบการณท์ีห่ลากหลายและสมบูรณ์

Loyalty Programs ในยคุดจิติลั



กลยุทธ์ CRM 
ไม่ได้ปรากฏให้

เห็นแค่
ยอดขาย
เท่าน้ัน แต่
ลูกค้าสามารถ
ท าหน้าท่ีเป็น
ทูตพันธไมตรี 
หรือ ท่ีเรียกว่า 

Word of Mouth (WOM)



FAN TOKEN ใชร้ะบบ Blockchain เพือ่สะสมเหรยีญแฟนพนัธแ์ท ้

TOKENIZED Loyalty Programs

https://www.fanstoken.io/



4. Measure Results การวัดผล

Key Marketing Matric
อตัราการซือ้ซ า้

RETENTION RATE

1



Key Marketing Matric
มูลคา่ของลกูคา้ตลอดชว่งชวีติ

CUSTOMER LIFETIME VALUE

2



ศึกษา และ เตรียมตัวส าหรับ PDPA
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าคัญอย่างไรต่อการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

เร่ิมบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565



ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์

Claim Management

Line, Facebook, Youtube : iphenomenon



Complaints เกดิขึน้ทกุวนั เกดิเพราะไมเ่ป็นไปดงัหวงั 

การบรหิาร(เขา้ใจ)ความคาดหวงัได ้
จะลดปัญหา Post Purchase ได ้

✓ ✓



บทบาทลูกค้าที่เปล่ียนไปจากโลกใบเก่า
ลูกค้าใน Platform economy ลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าอีกต่อไป ....

เค้าอาจเปน็นักรีวิว 
สร้าง word of 

mouth ให้แบรนด์

เค้าอาจเปน็แม่ค้าท่ี
ขายสินค้า

เหมือนกับเรา

เค้าอาจเป็นยูทูเปอร์
ติ๊กต่อกเกอร์ 

อินสตาแกรมเมอร์
สตรีมเมอร์ ท่ีมี

คนติดตามมากมาย

เค้าอาจเปน็คนท่ีน าส่ง
พัสดุให้กับเราเค้าอาจเปน็ผู้ผลิต

Made in Internet



เมื่อมัน

ไม่เปน็ไปตาม
ความคาดหวัง



ลูกค้า คือ…..

ปีศาจพระเจ้า 



ลูกค้าท่ีมาซื้อ
คาดหวังอะไร

กรณีศึกษา



แม่ของเน็ตไอดอลท่ีชื่อว่า #นัทนิสา ได้ท าแกงเขียวหวานขายในอินสตาแกรม 
ราคาถุงละ 250 บาท ซึ่งหลายคนวิจารณ์ไปทางเดียวกันว่า แพงเกินไป อีกทั้งแพ็กเกจ
ไม่ต่างจากแกงถุงธรรมดาด้วยซ ้า มูลค่าจึงไม่น่าสูงขนาดน้ี และเปน็ช่วงโควิด 19 ควรเห็น
อกเห็นใจกัน อย่างไรก็ตาม ตูน หิ้วหวี สมาชิกแก๊ง ก็มาโพสต์ว่า จนก็กินแบบจน ไม่ต้องพูด
มาก ซึ่งจุดน้ีเปน็สาเหตุท่ีท าให้เกิดดราม่า  และถอน follow ไปกว่าครึ่งภายในคืนเดียว

ลูกค้าท่ีมาซื้อคาดหวังอะไรกรณีศึกษา

https://covid-19.kapook.com/


ลูกค้าท่ีมาซื้อคาดหวังอะไรกรณีศึกษา



สั่งซื้อมะนาว ไม่ครบกิโลท่ีระบุ

ได้รับ 8.8 กิโลกรัม

10 กิโล 480 บาท 
ส่งถึงบ้าน จาก

สวน

ลูกค้าท่ีมาซื้อ
คาดหวังอะไร

กรณีศึกษา



ขายกันแตกต่างถึง 4 ราคากรณีศึกษา



คือปกติทางร้านจะไม่รับเปลี่ยน
นอกจากเป็นความผิดพลาดของทาง
ร้านค่ะ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ

ลูกค้าจ๋า
เสื้อทางร้าน
ไม่รับเปลี่ยนนะคะ กรณีศึกษา



คือปกติทางร้านจะไม่รับเปลี่ยน
นอกจากเป็นความผิดพลาดของทาง
ร้านค่ะ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ

ลูกค้าจ๋า
เสื้อทางร้าน
ไม่รับเปลี่ยนนะคะ กรณีศึกษา



กรณีศึกษา



1.การบริการท่ีรวดเร็ว
การตอบอย่างเอาใจใส่ 

3. ความรับผิดชอบ/

ความสุภาพในการแก้ไขเม่ือ
เกิดปญัหา

4. รักษาค าสัญญาท่ี

ให้ไว้ ท้ังเวลา และ 
จ านวนสินค้า ของ
แถม

5.ความซื่อสัตย์ จริงใจจาก

ผู้ขาย บอกกล่าวความจริง 
ในสินค้าและการจัดส่ง

2.คุ้มค่าการรอคอย 

คุ้มค่าเงินท่ีจ่ายไป (ราคา
ท่ีจ่ายกับส่ิงท่ีได้รับ) 

8.มีความยืดหยุ่นในการ

ให้บริการ อย่าเอา
กฎเกณฑ์มาอ้าง

7. ความเปน็มืออาชีพใน

การบริหารจัดการสินค้า 
ราคา ขนส่ง

6. สินค้าตรงตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้องการเปน็ไปตามสเปค ตาม
โฆษณาท่ีโปรโมต



สนิคา้เสยี ลกูคา้ยงัพอใหอ้ภยั 
แตบ่รกิาร(ค าพูด)เสยี..อภยัไมไ่ด้

ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์



ท่ีเกิดข้ึนใน process ท่ีส่งผลต่อระดับปัญหา

4 ระดับปัญหา

1
2

3
4



ปัญหาจุกจิกระดับ 1 (ยังไม่ซื้อ)

 ลูกค้าไม่ม่ันใจ กลัวโกงจะขอหลักฐาน ขอภาพถ่ายเยอะ
 ลูกค้าเมนต์ราคาบอกว่าแพงกว่าร้านอ่ืน/โปรน้อยกว่าร้าน

อ่ืน/ขอลดราคา
 ลูกค้าข้อมูลในเว็บ ในเพจไม่ครบ ไม่อัพเดท แต่ละจุดมี

ความแตกต่าง เช่นราคาในเว็บกับในเพจ หรือ ในร้านไม่
สอดคล้องกัน ไม่สมเหตุผล ไม่ตรงตรรกะของคน
ออนไลน์

 ช่องทางท่ีให้ติดต่อไม่สะดวก เช่น ไม่อ่านไลน/์ไม่มีคนอยู่
ตอบในวันหยุด

 มีแอดมนิหลายคน ตอบซ ้าๆหรือ ตอบไม่ตรงกัน
 แอดมินท่ีตอบไม่ค่อยมีความรู้ ให้ค าแนะน าแบบขอไปที
 ตอบจดหมาย/ตอบค าถามช้า
 ลูกค้าถามเยอะจึงตอบไปแบบถามค าตอบค า



 มีสินค้า มีออปชั่นให้เลือกน้อยไป เช่น แพ็คเก็จ สี 
ขนาด เปน็ต้น

 การจ่ายเงิน มีแบงค์ให้โอนน้อย หรือ ขอดูของก่อน
จ่าย หรือขอ จ่าย 50% ก่อน

 การเลือกสินค้ายาก/ไม่เห็นเน้ือในสินค้า/จินตนาการ
ไม่ได/้รูปถ่ายน้อยไป/รูปไม่มีสเกลเปรียบเทียบ

 ระยะเวลาจัดส่ง ไม่ตรงความต้องการ(รีบใช้) สถานท่ี
จัดส่งไกลไป(นัดรับของ) สินค้ารอจัดส่งนานเกินไป 
โดยเฉพาะ Handmade ท่ีต้องการเวลาผลิต

ปัญหาจุกจิกระดับ 2 (ระหว่างซื้อ)



 ของเดินทางไปถึง ล่าช้ากว่าก าหนด เช่น
ช่วงโควิด

 ข้อมูลสินค้าไม่ปรากฎในระบบ

 มลีายเซ็นต์คนเซนต์รับของแทน แต่ลูกค้า
บอกไม่ใช่ตวัเอง

 รับปากก าหนดวันส่งของเพ่ือให้ได้ออร์เดอร์ 
แต่ส่งตามก าหนดไมไ่ด้ (กรณีเป็นตัวแทน)

ปัญหาจุกจิกระดับ 3
(จัดส่งแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้รับ)



 สินค้าส่งผิด ส่งไม่ครบจ านวน

 สินค้าไม่ได้สเปค เช่น เสื้อผ้าใส่ไม่ได้  ขนาดเล็ก
หรือใหญ่เกินไป

 สินค้ามีต าหน ิสินค้าใกล้หมดอายุ

 สินค้าไม่ตรงตามทีโ่ฆษณา เช่น ของแถม ไม่ครบ  
น ้าหนักสุทธิสินคา้นอ้ยไปในโฆษณาเป็นน า้หนกั
รวม ลายผ้าไม่เหมือนกนั

 สินค้าไม่มีคณุภาพดังทีค่าดหวัง เช่น  ขนาด
สินค้าเล็กไป ใช้ยาก ปริมาณน้อยเกินไปไม่สวย
เหมือนโฆษณา

 แพ็คสินค้ามาไม่ด ีหีบห่อแตกหัก/สินคา้เสียหาย 
เช่น รัดยางลมเข้า ผนึกขวดมามกีารซึม/แตก

ปัญหาจุกจิกระดับ 4 (ของถึงแล้ว)



วิธีการรับมือกับลูกค้าหัวร้อน



“แนะน าตัว” และ “ฟงั อย่าพูด อย่าคิดไปเอง” 

....อย่าคิดลบไปล่วงหน้า จงมองลูกค้าในแง่บวก

 การหยุดฟงั หยุดอ่านให้ละเอียด 

เป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝน ลูกค้าอาจร้องเรียนด้วยอารมณ์โกรธ และอาจใช้ค าท่ีไม่น่าฟงัเท่าไรนัก แต่การขายท่ีดีจะต้องมี
ความอดทน รับฟงัข้อร้องเรยีนของลูกค้าอย่างตั้งใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ ท าให้ลูกค้ารับรู้ว่าเราใส่ใจกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่แสดงความไม่พอใจลูกค้า หรือโต้เถียงกับลูกค้า เม่ืออ่านอย่างต้ังใจ จะเข้าใจสาเหตุของการ
ร้องเรียน และสามารถหาทางแก้ปัญหาเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าได้อีกครั้งหน่ึง

 ทันทีที่คุณได้รับการร้องเรียน ห้ามปล่อยไว้ 

ควรรีบตอบผ่านทางจดหมาย email โทรศัพท์ คอมเมนต์ หรือไลน์ตอบให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ไม่ว่ามันจะเหลือทน
แค่ไหนก็ตาม

1. รับฟงัข้อร้องเรียนของลูกค้า



จงเป็นมนุษย์

การขายท่ีดีควรกล่าวค าขอโทษ(จากใจ) ไม่ว่า
จะเป็นความผิดของเราหรือไม่ เพราะไม่มี
ประโยชน์ท่ีจะโต้เถียงกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ายอมรับ
ความผิด การขอโทษช่วยท าให้อารมณ์ของลูกค้าเย็น
ลงได้ จ าไว้หากค าขอโทษไม่ได้ออกมาจากความรู้สึก
จริงๆ ลูกค้าย่อมรับรู้ได้ว่า คุณไม่จริงใจ

2. ขอโทษในข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
พร้อมแสดงความเห็นใจ เข้าใจ(ท าตัวเป็นพวกลูกค้า)



 เม่ือทราบสาเหตุแห่งความไม่พอใจแล้ว วิเคราะห์หาสาเหตุให้เจอ ภายใน
หรือภายนอก เราต้องเข้าใจว่าท าไมปญัหาน้ันจึงเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะได้หลีกเล่ียง
ปญัหาเดิมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท าแบบฟอร์ม จดบันทึก จัดประชุมปญัหาน้ีไว้
เรียนรู้และดูว่าส่ิงใดท่ีสามารถท าได้เพ่ือเปล่ียนวิธีการเดิมท่ีเปน็ปญัหา

 ควรขอบคุณที่แจ้ง และเสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด และก าหนด
ระยะเวลาในการแก้ไข เช่น เปล่ียนสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้า โดยแจ้งว่า สินค้าชิ้น
ใหม่จะจัดส่งถึงลูกค้าเม่ือไร และความรับผิดชอบในการส่งใหม่ เช่น ค่าจัดส่ง
จะรับผิดชอบกันอย่างไร หากเกินก าหนดลูกคา้สามารถติดต่อได้ท่ีใคร เพ่ือให้
ลูกค้าสบายใจ ท้ังน้ีต้องระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอีกครั้ง เช่น ส่งสินค้าผิด
อีก หรือส่งล่าช้ากว่าก าหนดท่ีแจ้งไว้ ซึ่งอาจจะท าให้ลูกค้าหมดความเชื่อถือ 
และอาจเลิกซื้อสินค้าเราไปเลย

3. วิเคราะห์ข้อร้องเรียน แก้ไขและ
หาแนวทางป้องกันปัญหา



4. ติดตามผลการแก้ไขปัญหา

 เม่ือได้แจ้งลูกค้าถึงแนวทางการแก้ไขแล้ว เราควรมีการ
ติดตามผล เพ่ือให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขจนลูกค้าพึง
พอใจแล้ว ควรไลน์ แชท หรือ อีเมล์ติดตามผล การแก้ไขปัญหา 
ซ่ึงอาจถามลูกค้าว่าได้รับสินค้าช้ินใหม่หรือยัง ใช้งานดีหรือไม่ หรือ
ได้รับคูปองส่วนลดท่ีจัดส่งไปให้หรือยัง 



การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับลูกค้าออนไลน์

สร้างอารมณ์ฝ่ายแอดมินให้ร่าเริงก่อนเผชิญกับลูกค้า โดยการ.....

 ฝึกซ้อมทักทายคนไม่รู้จักบ่อยๆ 

 สร้างความกระตือรือร้นให้กับตัวเอง เช่น ร้องเพลง ฟงัเพลงท่ีชอบ ให้
อารมณ์สนุกๆ

 ท่องคาถาสร้างอารมณ์ เช่น เราเปน็คนใจเย็น เราเข้าใจคุณๆ ใน
ออนไลน์ อาจพิมพ์รัวๆๆได้แต่อย่า กดส่ง หรือ enter

ท่องสูตรนี้ไว้ 
ลูกค้าต้องการ...

ความรู้สึกเป็นคนส าคัญ
ความรู้สึกได้ เปรียบ



การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับลูกค้าออนไลน์

➢องค์กรควรมีแบบแผนการตอบค าถาม จดหมาย แมสเสสลูกค้าให้กับ
ฝ่ายรับข้อร้องเรียนหรือ แอดมินแต่ละคน 

➢อบรมให้แอดมินมีความรู้ในสินค้าก่อนไปตอบลูกค้า

➢ควรให้ก าลังใจทีมแก้ปัญหาออนไลน์เสมอ เพราะเผชิญปัญหา
ตลอดเวลา

➢ควรมีนวม หมอน กระสอบทรายไว้ให้ระบายอารมณ์

➢องค์กรต้องจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงข้อร้องเรียน



• ปญัหา........................... 

• ระดับของปญัหา...........................

• ผู้เกี่ยวข้อง...........................

• สาเหตุที่เกิดของปญัหา...........................

• การแก้ไข...........................

• การปอ้งกัน...........................

• สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไข...........................

แบบฟอร์มบันทึก Claim & Complaint



แก้ไขให้ชงัด ด้วย Offer ที่ท าให้รู้สึกได้เปรียบ

• คูปองเช่น 100 บาทส าหรับซ้ือคราวหน้า (กรณีส่งสินค้าไม่ครบหรือส่ง
ผิด)

• คราวหน้ามาซ้ือสินค้าจะส่งฟรี หรือ ส่ง EMS หน้า (หนนี้ขอคืนเงิน
เนื่องจากสินค้าหมดสต๊อก)

• ให้ของแถมเพ่ิม(กรณีส่งผิด มีต าหนิและลูกค้าต้องส่งคืนสินค้า)

• ของท่ีส่งผิดไป ยกให้ ให้ลูกค้าเก็บไว้ ไม่รับคืน (กรณีส่งของผิด)

• มีนโยบายไม่ให้คืน แต่ยกเว้นให้คนเดียวเท่านั้น(ของใส่ไม่ได้ เนื่องจาก
สั่งไซส์ไม่เหมาะกับตัว)



“Your most unhappy customers are your 
greatest source of  learning.” 

“Every day were saying, ‘How can we 
keep this customer happy?’
How can we get 
ahead in innovation 
by doing this, 
because if we don’t, 
somebody else will.”

– Bill Gates



Henry Ford

It is not the employer 
who pays the wages. 

Employers only handle 
the money. It is the 

customer who pays the 
wages.



Opportunity for our organization 
(Makro) to improve

Opportunity for our self to 
handle and develop skills
to communicate with customer
while they are in bad mood

Complaint = Opportunity



เครื่องมือป้องกัน..ปัญหาบานปลาย

1 Social Listening

2 Chatbot AI Software

3 Culture



1.Social 
Listening

เคร่ืองมือที่คอยรับฟงัเสียงของ
ผู้บริโภค(Mention)ที่อยู่ในบนโลก 
Social ผ่านการ Monitor ดูความ
เคล่ือนไหวต่างๆ บนโลกออนไลน์



2.Chatbot
ใช้ตอบแชทอัตโนมัติ 
บรรเทาความใจร้อนของลูกค้า



สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่น 
สร้าง soft skill ที่มีความสุขกับการแก้ปัญหา

3.Culture



จ าไว้!! อย่าปล่อยปัญหาไว้จน..ลูกค้าต้องไปขอความชว่ยเหลือจากภาครัฐ
เมื่อนั้น..มนัจะบานปลาย แก้ไขยากค่ะ



Facebook Youtube

IPHENOMENON

ติดต่อ
ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ (อ.จิน)

IPHENOMENON

ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก “ด้านการตลาดและ
การตลาดบนอินเทอร์เน็ต” จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนัเป็นอาจารยพิ์เศษ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจ และนักวิจัยการตลาดกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมท้ังสมุนไพร 

เครื่องเทศ เช่ียวชาญการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคท้ังแกะรอยออนไลน์และเข้าไป
ฝังตัวในประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC+6, ส ารวจ Shelf เก็บข้อมูลอาหาร
เชิงเปรียบเทียบเพ่ือหาแนวทางเจาะตลาดค้าปลีก/ค้าสง่ใหกั้บธุรกิจไทย,

จัดกิจกรรม  Marketing Test ในต่างประเทศท้ังกับกลุ่มผู้บริโภคและผู้น าเข้า 
รวมท้ังเช่ียวชาญด้านช่องทางการค้าสมัยใหม่แบบอคีอมเมิร์ซระหวา่งประเทศ และ 

Business matching สร้างเครือข่ายธุรกิจอาหารในต่างประเทศ

นอกจากน้ี ยังมีผลงานวิจัยกับหลายหน่วยงานในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา เช่น การตลาด
ธุรกิจ Wellness กับส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 

ช่องทางการค้าอาหารออนไลน์ ประเทศสิงคโปร์, กลยุทธ์การตลาดบนเส้นทาง
5 เชียง, การตลาดอาหารอนาคต, เส้นทางการค้ารัฐฉาน กับสถาบันอาหาร, 

การตลาดสมุนไพรนาโน กับศูนย์นาโนเทค, การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 
มะพร้าว ทุเรียน และสมุนไพรแปรรูป กับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

โดยแนวทางการบรรยาย มักถ่ายทอดจากประสบการณจ์ริง ผสมผสานการตลาด
กับ Technology ในรูปแบบกรณศีึกษา โดยจะฉายภาพและสรุปเชิงสังเคราะห ์เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ผูป้ระกอบการ SMEs เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับสากล โดยผู้ประกอบการ

สามารถติดตามผลงานแชร์ในเพจและยูทูป

ประวัติโดยย่อ......


