บทที่ 4
การรักษาลูกค้าเก่ า
4.1 .การโทรเยี่ยมเยียนลูกค้า
การโทรเยีย่ มเยียนลูกค้าคือ การโทรไปถามสถานะภาพความเป็ นอยูข่ องลูกค้า ว่า เป็ นอย่างไรบ้าง
สบายดีไหม ใช้มอเตอร์ของเราเป็ นอย่างไรบ้าง แล้วตอนนี้มีนโยบายการสัง่ ซื้อไหม เป็ นต้น

การโทร

สอบถามลูกค้าแต่ละครั้ง เราจะนาเอาฐานข้อมูลลูกค้าเก่ามีท้งั ที่ยงั ติดต่อกันอยู่ และขาดการติดต่อเพือ่ จะทา
ให้ลูกค้าจดจามุลเลอร์ไว้เสมอ และจะมีลกั ษณะการคุยที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1.1 การคุยกับลูกค้าที่ติดต่ ออยู่
บทสนทนาในการโทรไปพูดคุยกับลูกค้าถามถึงความเป็ นอยู่ และการใช้สินค้าของ บริ ษทั มุลเลอร์ การ
บริ การหลังการขายถึงสินค้าที่ซ้ือไปว่ามีปัญหาในผลิตภัณฑ์ส่วนไหนและ
ต้องการอะไรเพิม่ เติม
4.1.2 การคุยกับลูกค้าที่ขาดการติดต่ อ
การสนทนาในการคุยกับลูกค้าที่ขาดการติดต่อไปนั้ นจะแตกต่างจากลูกค้า
ที่ติดต่ออยูเ่ ป็ นประจา การคุยจะถามถึงว่าเป็ นไงบ้าง สบายดีไหม ยังจามุล
เลอร์ได้ไหม มีนโยบายการซื้อบ้างไหม ลูกค้าที่ขาดการติดต่อคือลูกค้าที่ซ้ือ
สินค้าไปใช้ในระยะยาวเช่น โรงสีขา้ ว โรงโม่หิน การแปรรู ปอาหาร เป็ น
ต้น

4.1 การคุยกับลูกค้าที่ขาดการติดต่ อ

4.1 ตัวอย่ างการโทรดังตารางข้ างล่ างของลูกค้าภาคอีสาน
บริ ษทั
A

ประเภทกิจการ รายละเอียดการสนทนา
ซื้อมาขาย
ลูกค้ายังไม่มีการสัง่ ซื้อเลยแล้วแต่โปรเจ็คของงานและได้ส่งเอกสาร
แนะนาไปและรอคาสัง่ ของลูกค้าในการสัง่ ซื้อสินค้า
B
ได้ติดต่อบริ ษทั B พีเ่ ขาบอกให้เบอร์ติดต่อไปบริ ษทั ที่ กทม .เพือ่
สอบถามเกี่ยวกับมอเตอร์และสเป็ คของสินค้าและส่งเอกสารแนะนาไป
เพือ่ ดูในตัวสินค้า
C
ติดต่อไปบริ ษทั C คุณอ้อมบอกว่าได้ซ้ือของบริ ษทั ไทซูไปและขอเทียบ
ราคาและส่งข้อมูลไปทางไปรษณี ยแ์ ละส่งเรื่ องให้กบั พีท่ ี่มอ บหมายงาน
ไปเนื่องจากลูกค้ามีการสอบถามราคา
4.2 การเข้ าพบลูกค้าเพื่อไปดูหน้ างาน

ชื่อผูต้ ิดต่อ
คุณบัว
คุณพงษ์พนั ธิ์

คุณอ้อม

การเข้าพบลูกค้าเพือ่ ไปดูหน้างาน คือ การที่เข้าไปพบลูกค้าตาม โรงงานและบริ ษทั อุตสหกรรม เช่น
โรงงานผลิตน้ าแข็งและน้ าดื่ม โรงงานผลิตคอนกรี ต โรงสีขา้ ว โรงน้ าตาล
สร้างเครื่ องสับไม้ เป็ นต้น เพือ่ รู ้ถึงความต้องการและเห็นภาพของลูกค้ามากขึ้น ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไร
และเครื่ องที่ใช้น้ นั ใช้ของยีห่ อ้ อะไรบ้างและมีสินค้าตัวไหนที่บริ ษทั ยังไม่มีการนาเข้ามาจาหน่ายและถ่ายรู ป
มาเพือ่ นาเสนอกับผูบ้ ริ หาร การเข้าพบลูกค้าจะสามารถให้คาแนะนาในส่วนของสเป็ คที่ลูกค้าต้องการได้เลย
เช่น ธุรกิจสร้างเครื่ องสับไม้ ของ บริ ษทั สหกรี นเอ็นเนอยี จากัด อาเภอกบินทร์บุรี จ
เป็ นส่วนหนึ่งของการเข้าพบและบริ การลูกค้าของบริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด

.ปราจีนบุรี

4.3 การส่ งใบโบว์ ชัวและแคตตาล็อคข้ อมูลให้ กับลูกค้าเก่ า
การส่งใบโบว์ชวั และแคตตาล็อคที่อพั เดทข้อมูลให้กบั ลูกค้าเก่าและใหม่ คือ การส่งข้อมูลไป
อัพเดทของบริ ษทั ให้ลูกค้าตามที่อยูล่ ูกค้าที่มีบนั ทึกไปทางไปรษณี ย ์ เพือ่ ให้ลูกค้าจดจา Muler และได้เห็น
สินค้าของทางบริ ษทั อยูเ่ สมอเพือ่ เป็ นทางเลือกเป็ นการเพิม่ ช่องทางให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการจะใช้สินค้าเกี่ยวกับ
สินค้าของทางบริ ษทั อยูต่ ่อเนื่อง

การหาลูกค้ าใหม่
4.4 .การออกบูธในงาน INTERMACH 2014
การออกบูธ ในงาน INTERMACH 2014คือ การแนะนาสินค้าให้โรงงานและบริ ษทั อุตสหกรรม
เพือ่ แนะนาสินค้าและเทคโนโลยีใหม่เพือ่ ลดเวลาในการทางานในอุตสาหกรรมต่างๆหรื อผูป้ ระกอบการ
ขนากเล็ก และทางบริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด ได้ให้ความสาคัญจึงมีการนาเอาสินค้าไปนาเสนอเพือ่
เพิม่ ทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าเกี่ยวกับงานมอเตอร์ ปี นี้เป็ นปี แรกที่ บริ ษทั มุลเลอร์ แมคคานิค จากัด ได้
มีการออกบูธ
4.3การออกบูธในงาน INTERMACH 2014

4.5 .การหาข้ อมูลลูกค้าใหม่ ทางเว็บไซต์ และการโทรสกรีนจากข้ อมูล
การหาข้ อมูลใหม่ คือ การเข้าหาลูกค้าใหม่ ถามถึงความต้องการของลูกค้า โดยการซุ่มถึงความหน้า
จะเป็ นในการค้นหา เช่น มองหากลุ่มเป้ าหมายของลูกค้าที่มีการใช้งานเกี่ยวกับงานมอเตอร์ โดยการมองหา
จากโรงงานและบริ ษทั ที่เป็ นอุตสหกรรม เช่น โรงสี โรงโม่หิน โรงน้ าแข็ง การแปรรู ปอาหาร เป็ นต้น เมื่อ
ได้ขอ้ มูลมาเราก็จะต้องหาวิธี ที่จะทาให้ลูกค้ารู ้จกั ในตัวสินค้าของเรา โดยการส่งสื่อต่างๆไปให้ลูกค้า แต่ก็
ต้องมีการหากลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนมากขึ้นโดยโทรสกรี น
การโทรสกรีน คือ การนาข้อมูลที่ได้ขา้ งต้นนั้น มาหากลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน คือการโทรไปแนะนาสินค้าของ
บริ ษทั และสอบถามว่ามีการใช้งานเกี่ยวกับงานมอเตอร์หรื อไม่ ถ้ามีการใช้งานเราก็จะขอแนะนาเสนอ
สินค้าเข้าไป เพือ่ เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าอีกทางในการสัง่ ซื้อเกี่ยวกับงานมอเตอร์ โดยผ่านสื่อต่างๆเช่น
แฟกซ์ อีเมลล์โบว์ชวั และแคตตาล๊อกทางไปรษณี ยเ์ พือ่ ให้ลูกค้าได้มอ

งเห็นภาพสินค้าเพิม่ มากขึ้น เช่น

4.2 ตัวอย่ างการสนทนา การโทรพบลูกค้าใหม่ ในภาคอีสาน
บริ ษทั
A

ชื่อผูต้ ิดต่อ
คุณจุ๋ม

B

คุณนที

C

คุณนมิดา

D

คุณอุ๋ย

ประเภทกิจการ
รายละเอียดการสนทนา
ผลิตแป้ ง
คุณจุ๋มบอกว่ามีใช้มอเตอร์เกียร์จะซื้อในขอนแก่นจึงได้ขอนาเสนอสินค้าไป
ทางอีเมล์
ข้าว
คุณนทีบอกว่ามีการใช้เรื่ อยๆและกาลังเปิ ดโรงงานใหม่จะซื้อสินค้าในตัว
เมืองจังหวัดขอนแก่นพีน่ ทีบอกให้ขอ้ มูลไปและเบอร์ sale ไปทางแฟกซ์
แป้ ง
พีเ่ ขาบอกว่ามีใช้มอเตอร์ของอิเล็กทริ มและABB จึงได้ขอส่งเอกสารแนะนา
ไปให้ทางวิศวะดูเพือ่ ทาการเปรี ยบเทียบสเป็ คของสินค้า
ข้าว
ตอนนี้ยงั ไม่มีการสัง่ ซื้อเลยแต่ให้ส่งเอกสารแนะนาไปเพือ่ เป็ นกรสัง่ ซื้อใน
ครั้งต่อไป

4.6 การลงโฆษณาฟรี
การลงโฆษณาฟรี คือการลงโฆษณาผ่านทางเว็บไซค์ เพือ่ ให้คนที่มีความต้องการในตัวสินค้าหาข้อมูลเข้ามา
ดูดงั รู ปที่ 4.1

4.4 รู ปภาพการลงโฆษณาฟรี
4.7 การส่ งแฟกซ์ ไปแนะนาสิ นค้า
การส่งเอกสารแฟกซ์ไปแนะนาสินค้า คือ การนาเสนอสินค้าเพือ่ ให้ลูกค้าเมองเห็นในตัวสินค้าแล้ว
มีการใช้เวลาในการส่งเอกสารที่ส้ นั และรวดเร็วกว่าการส่งไปรษณี ยห์ ลังจากการส่งเอกสารแฟกซ์จะต้องมี
การโทรไปสอบถามถึงเอกสารว่าได้รับหรื อยังและเอกสารนั้นมีความชัดเจนในตัวสินค้าห รื อไม่ถา้ เกิดไม่
ชัดเจนจะขอส่งเอกสารแนะนาไปทางช่องทางอื่น เช่น E-mail เป็ นต้น
4.8 การส่ งE-mail ไปแนะนาสิ นค้าตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
การส่ง E-mail ไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย คือ การส่งรู ปแบบ Profileของบริ ษทั ไปยัง ลูกค้าใหม่ที่ได้
จากการโทรสกีนลูกค้าจากการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ดังรู ปที่ 6.1ที่มีการใช้งานเกี่ยวกับงานมอเตอร์
มอเตอร์เกียว์วอร์มเกียว์ และสินค้าอื่นๆ เพือ่ ให้ลูกค้ามองเห็นรู ปแบบในตัวสินค้ามากขึ้น

4.9 การส่ งโบว์ ชัวและแคตตาล็อกไปแนะนาสิ นค้า ตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
การส่งโบว์ชวั และแคตตาล็อกตามกลุ่มลูกค้าที่เป้ าหมายคือ คือการส่งโบว์ชวั นั้นจะส่งในกลุ่มของ
บริ ษทั ที่มีความน่าจะเป็ นที่จะได้สินค้าของทางบริ ษทั และแคตตาล็อกเป็ นการส่งให้กบั บริ ษทั ที่จะมีนโยบาย
ในการสัง่ ซื้อสินค้าเพือ่ เทียบสเป็ คของมอเตอร์ได้ชดั เจนกว่าใบโปว์ชวั ไปให้ลูกค้าตามที่อยูท่ ี่ได้สอบถาม

จากลูกค้าแล้วเพือ่ ลดการตีกลับของไปรษณี ย ์ เพือ่ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าคือผูท้ ี่มีการ
สร้างเครื่ องจักรจะมีการติดตามเป็ นพิเศษเนื่องจากจะมีการสัง่ ซื้ออย่างต่อเนื่อง
ดังรู ปที่ 4.3 การส่ งเอกสารทางเมล์
บริษัท ประเภทกิจการ
รายละเอียด
A
ได้คุยกับลูกค้ามีใช้มอเตอร์ของฟิ วโดไดช์แต่ในช่วงนี้ยงั ไม่มีการ
สัง่ ซื้อจึงได้ส่งเอกสารแนะนาไปทางเมล์
B
คอนกรี ต
สอบถามจัดซื้อมีใช้มอเตอร์บ่อยและเบรคมีการสัง่ ซื้อบ่อยพวกโรงบ็
อกพีเ่ ขาให้ส่งข้อมูลไปทางเมล์

ชื่อผู้ติดต่ อ
คุณประเสร็ฐ
คุณแอน

4.5 การส่งโบว์ชวั สินค้า
4.10 การส่ งโบว์ ชัวและแคตตาล็อกไปแนะนาสิ นค้า ตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
การส่งโบว์ชวั และแคตตาล็อกตามกลุ่มลูกค้าที่เป้ าหมายคือ คือการส่งโบว์ชวั นั้นจะส่งในกลุ่มของ
บริ ษทั ที่มีความน่าจะเป็ นที่จะได้สินค้าของทางบริ ษทั และแคตตาล็อกเป็ นการส่งให้กบั บริ ษทั ที่จะมีนโยบาย
ในการสัง่ ซื้อสินค้าเพือ่ เทียบสเป็ คของมอเตอร์ได้ชดั เจนกว่าใบโปว์ชวั ไปใ ห้ลูกค้าตามที่อยูท่ ี่ได้สอบถาม
จากลูกค้าแล้วเพือ่ ลดการตีกลับของไปรษณี ย ์ เพือ่ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น กลุ่มเป้ าหมายลูกค้าคือผูท้ ี่มีการ
สร้างเครื่ องจักรจะมีการติดตามเป็ นพิเศษเนื่องจากจะมีการสัง่ ซื้ออย่างต่อเนื่อง

สรุปการสนทนากับทางบริษัท
การค้นหาข้อมูลบริ ษทั ในกลุ่มเป้ าหมายรายใหม่เพือ่ ที่จะเตรี ยมการโทรติดต่อและสอบถามข้อมูลถึงประเภท
ของบริ ษทั ทาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรและมีการใช้ในสินค้าเกี่ยวกับระบบส่งกาลังเพือ่ ที่จะได้นาเสนอในตัว
สินค้าของบริ ษทั ผ่านทาง ใบโบว์ชวั แคตตาล็อก ส่งไปทางไปรษณี ย ์ จุดประสงค์ของการส่งเอกสารแนะนา
เพือ่ เป็ นการเปรี ยบเที่ยบกับบริ ษทั คู่แข่งขันเนื่องจากในปั จจุบนั นั้นมีคู่แข่งขันทางการตลาดเป็ นจานวนมาก
ทาให้ตอ้ งมีการพัฒนาในตัวสินค้าเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและการบริ การหลังการขายเป็ นการเพิม่ ความมันใจ
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
การติดต่อลูกค้าเก่าที่ทาการซื้อสินค้าของทางบริ ษทั ไปแล้วนั้นจะมีการติดต่อและสอบถามถึงสินค้าหลังการ
ขายว่ามีปัญหาอะไรหรื อไม่จะสอบถามถึงความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการในการซื้อสินค้าเพิม่ เติม
หรื อไม่และทาการส่งเอกสารที่มีการอัพเดทแล้วไปทางไปรษณี ย ์ ทางบริ ษทั จะมีการติด

ต่อกลับเพือ่

สอบถามว่าได้รับเอกสารที่มีการอัพเดทแล้วหรื อยังเพือ่ ให้ลูกค้าได้รู้ถึงสินค้าใหม่ของบริ ษทั เพือ่ เพิม่ ความ
ประทับใจแก่ลูกค้าทางบริ ษทั

