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โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ องระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต
จากัด จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า จัดขึ้นเพื่อขั้นตอน
การทาระบบ CRM แบบง่ าย เพื่อจัดทาระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล
มาร์ต จากัด
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานยังไม่มีการนาเอาระบบ CRM มาใช้จริ งในบริ ษทั บรอน ทราเวล
มาร์ ต จากัดขาดติดต่อสื่ อสารที่ดีกบั ลูกค้า ต้องสอบถามข้อมูลใหม่ทุกครั้งในข้อมูลเดิมๆ เกิดความไม่
ประทับใจ ล่าช้าในการดาเนินงานและการติดต่อสื่ อสาร การผิดพลาดจากเรื่ องเดิมๆ
โครงงานนี้ จึงได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆในการสร้างระบบ CRM ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขึ้นมา เพื่อเป็ นประโยชน์และแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสาคัญของลูกค้าและสามารถหยิบเอามาใช้
อย่างสะดวกมากขึ้นลดความผิดพลาดเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้แก่พนักงานทั้งยังสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั องค์กรอีกด้วย
คาสาคัญ: ระบบ CRM การตลาดออนไลน์ บรอนทราเวล มาร์ตจากัด

ง

Project Title:

System CRM Marketing Online of Brown Travel Mart
Company

Credits:
By :

5 Credits
Chayanit Phaipanya 5804400030
Teeraphop Gannoi 5804400090

Advisor :
Degree :
Major :
Faculty
Semester / Academic year

Pattaraporn Jiramahapoka
Bachelor of Arts
Tourism Studies
Liberal of Arts
3/2018

Adstract
This cooperative education project entitled System CRM Marketing Online of Brown Travel
Mart Company. Had the objective to improve the customer database, create a simple CRM process,
and create CRM system for the online marketing of Brawn Travel Mart Co.Ltd.
From the study, the employees have yet to actually use the CRM system in Brawn Travel Mart
Co., Ltd., causing a lack of good communication with customers and have to ask the same questions
repeatedly, Which created a bad impression, delay in operations, lack of communication, and repetition
of the same mistakes.
Therefore, this project had collected the details of using the CRM system on the computer to
benefit and be a guideline for storing important documents of the customers, which could be searched
easily, reduce mistakes, and increase the effectiveness of the performance of the employees as well as
increase the trust of the company.
Keywords: CRM system, Online marketing, Brawn Travel Mart
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษั ท บรอน ทราเวล มาร์ ต จ ากั ด ประกอบกิ จ การน าเที่ ย วแบบน าเที่ ย ว
ภายในประเทศ (Domestic)น าเที่ ย วต่ า งประเทศ(Outbound)การจัด น าเที่ ย วเข้ า ประเทศไทย
(Inbound)การเดิ นทางแบบกรุ๊ ปเหมา(incentive)แพ็คเกจทัวร์ ( Package Tour)รั บจองห้องพัก และ
แนะนาการเดินทางในสถานที่ต่างๆบริ การเรี ยบเรี ยงเอกสารการยื่นวีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศบริ การรับ
จองตัว๋ เครื่ องบินและร้านอาหาร
การท่องเที่ ยวเป็ นเรื่ องที่ มีค วามเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการเดิ นทางของนักท่ องเที่ย วที่ มี
จุดประสงค์แตกต่างกันจากที่ได้ออกปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาที่บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ตจากัด ทาง
บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลว่าส่ วนมากทางบริ ษทั จะมีลูกค้ามาใช้บริ การแบบเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการประชุ ม
หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า MICE หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริ ษทั ข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการในการวางรากฐานให้กบั ความสาเร็ จทางธุ รกิจ
ความสามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทา
ให้ธุรกิจเติบโตและแนวคิดที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นก็เป็ น
ที่มาของระบบที่เรี ยกว่าระบบ CRM นั้นมาจากคาว่า Customer Relationship Management หรื อ“การ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า”
สิ น ธ์ ฟ้ า แสงจัน ทร์ (2547) กล่ า วว่า การตลาดคื อ กลยุท ธ์ ที่ ใ ช้ป ฏิ บ ัติต่ อ ลู ก ค้า หรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลักษณะตัวต่อตัวหรื อเฉพาะกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะคนหรื อแต่ ล ะกลุ่ ม อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในตัว สิ นค้า และ
บริ การ ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลู กค้านี้ ก็มีท้ งั การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นเครื่ องมือช่ วยเหลื อในการ
บริ หารจัดการหรื อการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์อนั
ดี ที่มีต่อกันระหว่างองค์กรกับลู กค้าเอาไว้ให้ได้อย่างมัน่ คงระบบ CRM ถูกนำมำใช้ เพื่อช่ วยในการ
จัดเก็บและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของทั้งลูกค้า จากที่สถานประกอบการณ์อื่นๆนาระบบ CRM มาใช้และ
ทางบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ยังไม่ มีก ารนาเอาระบบ CRM มาใช้จริ งในบริ ษทั และทาง
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัดยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลลูกค้าในส่ วนนี้ ทาให้เวลาที่ลูกค้ารายเดิมเข้า
มาใช้บริ การใหม่ตอ้ งมีการสอบถามลูกค้าใหม่ทุกครั้งในฐานข้อมูลเดิมๆ อาทิเช่ น การสอบถามที่น่งั
อาหาร ห้องพัก เลขพาสปอร์ตRoom Type เกิดการเสี ยเวลา ไม่เกิดความประทับใจ มีความผิดพลาดจาก
เริ่ มเดิมๆ ข้อมูลเดิมกรณี ที่เคยทาวีซ่ากับบริ ษทั แล้วและปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ได้

มีการบันทึกไว้จึงต้องนาเอาการจะใช้ระบบ CRM เพื่อเก็บข้อมูลสาคัญ และจาเป็ นต้องใช้ประจาของ
ลูกค้า อาทิเช่น ฐานเงินเดือนลูกค้าอาชีพอายุ สถานภาพ เพศ E-Mail สถานที่เกิด ที่นง่ั อาหาร ห้องพัก
Room Type ในส่ วนของข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบ CRM แบบง่ายของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
1.2.2 เพื่อจัดทาระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็ น 4ส่ วนดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาข้อมูลการใช้และวิธีทาระบบ CRM โดยใช้การเก็บข้อมูลผ่าน Google Sheet ใน
Google Driveและศึกษาการตลาดออนไลน์ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมจากอินเตอร์เน็ตตารา หนังสื อ
งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องและจากพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึ กษา
1.3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดเป็ นประจา จานวน 97 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ระหว่างวันที่14 พฤษภาคม– 30 สิ งหาคม2562
1.3.4 ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 นักศึกษาที่ออกปฏิบตั ิสหกิจศึกษาได้เรี ยนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบ CRMและการตลาด
ออนไลน์
1.4.2 บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดได้มีฐานข้อมูลลูกค้าเก็บไว้และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น
1.4.3บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดและลูกค้าสื่ อสารกันง่ายขึ้น ประหยัดเวลาในการติดต่อ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาสหกิจเรื่ องระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวลมาร์ต จากัด
ได้ท าการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้องเพื่อเป็ นกรอบและแนวทางส าหรั บ
การศึกษาโดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
2.1 ระบบ CRM
2.2 การตลาดออนไลน์
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1. ระบบ CRM
ระบบ CRM (ซี อาร์ เอ็ม) ย่อมาจาก Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์
รี เลชัน่ ชิ ฟ แมเนจเม้นท์) คือ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่ ง
หมายถึงวิธีการที่เราจะบริ หารให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันกับสิ นค้า ,บริ การ หรื อองค์กรของเรา เมื่อ
ลูก ค้า เค้ามี ความผูก พัน ในทางที่ ดีก ับเรา แล้วก็ ลูก ค้า นั้นไม่ คิดที่จะเปลี่ ยนใจไปจากสิ นค้าหรื อ
บริ การของเรา ทาให้เรามีฐานลูกค้าที่มน่ั คง และนามาซึ่ งความมัน่ คงของบริ ษทั ดังนั้น การที่จะรู้
ซึ้ งถึงสถานะความผูกพันกับลูกค้าได้น้ นั เราก็ตอ้ งอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า แล้วนามา
วิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องระหว่าง พฤติกรรมของลูกค้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดระบวนการทางาน
ของระบบ CRM (ซี อาร์ เอ็ม) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
1.Identify เก็บข้อมูลว่าลูกค้าของบริ ษทั เป็ นใคร เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลสาหรับติดต่อกับลูกค้า
2.Differentiate วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุ่มตามคุณ
ค่าที่ลูกค้ามีต่อบริ ษทั
3.Interact มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพื่อเรี ยนรู้ความต้องการของลูกค้า และเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าในระยะยาว
4.Customize นาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน
ระบบ CRM มี ค วามสั ม พันธ์ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศในด้า นการนา Software
(ซอฟต์ แ วร์ ) มาใช้ ใ นการพัฒ นาเพื่ อ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้า สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า เช่ น Website
(เว็บไซต์) เป็ นต้น CRM software ช่ วยในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ขอ้ มูล และเป็ น
ช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า

2.2.1 CRM software มักแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.Operational CRM เป็ นซอฟท์แวร์ front office ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ น sales, marketing หรื อ service เช่น การจัดการข้อมูลติดต่อลูกค้า
การเสนอราคา การบริ หารฝ่ ายขาย การเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ระบบบริ การลูกค้า เป็ นต้น
2.Analytical CRM ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าที่รวบรวมได้จากส่ วน Operational CRM
หรื อจากแหล่งอื่นๆ เพื่อแบ่งลูกค้าออกเป็ นกลุ่มและค้นหากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่บริ ษทั สามารถ
นาเสนอสิ นค้า หรื อบริ การเพิ่มเติมได้ 3.Collaborative CRM ระบบช่วยสนับสนุนในการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดต่อส่ วนตัว จดหมาย แฟกซ์ โทรศัพท์ เว็บไซต์
E-Mail เป็ นต้น รวมถึงช่วยจัดการทรัพยากรที่บริ ษทั มีคือพนักงาน กระบวนการทางาน และ
ฐานข้อมูล หรื อ Database (ดาต้าเบส) ลูกค้า เพื่อนาไปให้บริ การแก่ลูกค้าและช่วยรักษาฐานลูกค้า
ของบริ ษทั ได้ดีข้ ึน
2.2.2 ประโยชน์ของระบบ CRM ต่อธุรกิจ
1.ระบบ CRM ช่ วยเพิ่มความสามารถในการให้บริ การลูกค้าได้ดีข้ ึน เช่น ใช้เว็บไซต์ใน
การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้า วิธีการใช้สินค้า และให้ความช่ วยเหลือแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
เป็ นช่องทางให้ลูกค้าแนะนาติชมต่อบริ การของบริ ษทั ได้ง่าย ช่วยให้ลูกค้าสามารถ Customize (คัท
โทไมต์) ความต้องการของตนเองได้ทนั ที เป็ นต้น
ระบบ CRM ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าให้ดีข้ ึน ช่วยให้บริ ษทั รู้ความ
สนใจ ความต้อ งการ และพฤติ ก รรมการซื้ อ ของลู ก ค้า ท าให้บ ริ ษ ัท สามารถน าเสนอสิ น ค้า ที่
เหมาะสม กับ ลู ก ค้า ได้ และช่ วยให้บริ ษ ทั สามารถให้บ ริ ก ารหลัง การขายแก่ ลู ก ค้า ตามที่ ลู ก ค้า
ต้องการได้ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวจะช่วยเพิ่ม loyalty ที่ลูกค้ามีต่อบริ ษทั ลด
การสู ญเสี ยลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้ อซ้ าหรื อแนะนาให้คนรู้จกั ซื้ อ
สิ นค้าของบริ ษทั และนัน่ หมายถึงกาไรของบริ ษทั ที่เพิ่มมากขึ้น

รู ปที่ 2.1 ประโยชน์ในการทา CRM
(ที่มา https://images.app.goo.gl/GdbbYaG8hFYJSQYx9)

2.2.3 วัตถุประสงค์ของ CRM
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ทาให้เกิดความภักดีต่อสิ นค้าหรื อการบริ การ และบริ ษทั
3. เพื่อให้ลูกค้าแนะนาสิ นค้าหรื อการบริ การต่อไปยังผูอ้ ื่น เกิดการพูดแบบปากต่อปาก
(Words – of – Mouth) ในทางบวกเกี่ยวกับสิ นค้า
2.2.4 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า
บันไดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้า ซึ่ งนาไปสู่ ความภักดีในตราสิ นค้า
และบริ ษทั มีอยู6่ ระดับ ดังนี้
1. ระดับ “ลูกค้าคาดหวัง” (Prospect) เป็ นลูกค้าที่บริ ษทั ได้มีโอกาสในการเสนอขายสิ นค้า
และบริ การ ทาให้ลูกค้ามีความสนใจและอาจจะตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งลูกค้าเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติเป็ น
“ลูกค้าคาดหวัง” ของบริ ษทั
2. ระดับ “ผูซ้ ้ือ” (Purchasers) หลังจากที่บริ ษทั สามารถเข้าถึงลูกค้าคาดหวังและนาเสนอ
สิ นค้าหรื อการบริ การที่ตรงกบความต้องการของลูกค้าคาดหวังเหล่านั้น จนสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้
ในที่สุดแล้วขั้นต่อไปบริ ษทั ต้องจัดทาโปรแกรมการตลาดและระบบ CRM ที่จะทาให้ผซู้ ้ื อเหล่านี้
กลับมาซื้อซ้ าอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลาหนึ่ง
3. ระดับ “ลูกค้า” (Clients) ลูกค้าหรื อธุ รกิจที่ซ้ือสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาหนึ่งจนกระทัง่ เกิดความภักดีต่อสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ตลอดจน
แนะนาสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั ให้ผอู้ ื่นได้ทดลองใช้พร้อมทั้งปกป้ องชื่อเสี ยงของบริ ษทั
จากการโจมตีของคู่แข่งขันด้วย
4. ระดับ “ลูกค้าผูส้ นับสนุน” (Supporters) คือลูกค้าประจาที่รู้สึกชอบบริ ษทั มีทศั นคติและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั และสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั แต่ยงั ไม่ออกมาสนับสนุนอย่าง
จริ งจังซึ่งการที่จะทาให้ลูกค้าผูส้ นับสนุนเหล่านี้ออกมาสนับสนุนอย่างจริ งจังนั้น บริ ษทั จาเป็ นต้อง
สร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าผูส้ นับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
5. ระดับ “ผูม้ ีอุปการคุณ” (Advocates) คือลูกค้าผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจกรรมของบริ ษทั มา
ตลอดคอยแนะนาลูกค้าและลูกค้ารายอื่นให้มาซื้อสิ นค้าหรื อการบริ การของบริ ษทั เรี ยกว่าทา
การตลาดภายนอกแทนบริ ษทั นัน่ เอง
6. ระดับ “หุ น้ ส่ วนธุ รกิจ” (Partners) คือลูกค้าที่กาวขึ้นไปเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจมีส่วน
ร่ วมในรายรับรายจ่ายและผลกาไรของบริ ษทั ถ้าหากบริ ษทั มีผลกาไรสู งขึ้นนั้นย่อมหมายความว่า

ผลตอบแทนในส่ วนของลูกค้า “หุ น้ ส่ วนธุรกิจ” จะได้รับก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า ในระดับนี้ก่อให้เกิดความภักดีในบริ ษทั และตราสิ นค้าของบริ ษทั มากที่สุด
2.2.5 การออกแบบกลยุทธ์CRM
ขั้นตอนที่ 1วิเคราะห์วา่ ลูกค้าเป็ นใคร
ขั้นแรกในการวางกลยุทธ์ CRM นั้น เราจะต้องทราบก่อนว่าลูกค้าเป้ าหมายของเราน่าจะเป็ นใคร
เป็ นระดับ Trade หรื อระดับ Consumers หรื อเป็ นทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากการทาตลาดและการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในตลาดธุ รกิจ
ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลลูกค้า
 ทาการเก็บข้อมูลถูกเก็บผ่าน Google Sheet ใน Google Drive จัดเก็บบันทึกให้มากที่สุด
ตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี เกิด ของลูกค้าชื่อ อายุเพศ สถานภาพ เลขRopสถานที่เที่ยว อาหาร
อาชีพ E-mail สถานที่เกิด สัญชาติ ไปจนถึงการวัดความพึงพอใจลูกค้า เพื่อสร้างวัตถุดิบ
ในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า
 ข้ อมูล ทาแบบสารวจประวัติ พฤติกรรม รสนิยมการบริ โภคสิ นค้าและบริ การของลูกค้า
 จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อและเรี ยกใช้งานได้ง่าย หากใช้เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวก ควรเลือกใช้เครื่ องมือที่เหมาะสม มีความ
พร้อม และความคุม้ ค่าต่อการใช้งาน
 ลูกค้ามีความสาคัญไม่เท่ากัน จึงต้องจัดลาดับความสาคัญอย่างเหมาะสม โดยการจัด
แบ่งกลุ่มและจัดเรี ยงความสาคัญของลูกค้า สาหรับกาหนดประเภทของกลุ่มลูกค้าที่
ก่อให้เกิดกาไรสู งสุ ด กลุ่มที่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและควรรักษาไว้ และกลุ่มที่ไม่
สามารถรักษาไว้ได้ ยิง่ แบ่งกลุ่มได้ชดั เจน และแยกย่อยเท่าใด
ขั้นตอนที่ 3การจัดทาแผนการตลาดสาหรับ CRM
ขั้นตอนต่อไปของการวางกลยุทธ์ CRM ก่อนที่จะมีการนาไปปฏิบตั ิใช้และประเมินผลนั้น คือการ
จัดทาเป็ นแผนการตลาดสาหรับระบบ CRM ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น แผนการตลาดประจาปี
สาหรับระบบ CRM เป็ นต้น

2.2.6 องค์ ประกอบของแผนการตลาดประกอบด้ วย 8 ส่ วน คือ
1. บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
2. สถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั
3. การวิเคราะห์โอกาสและประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้อง
4. วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็ นวัตถุประสงค์ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ทางการตลาด
5. กลยุทธ์การตลาดเป็ นการระบุถึงกิจกรรมการตลาดที่จะนามาใช้กบั ลูกค้าเป้ าหมายของระบบ
CRM แต่ละกลุ่ม
6. แผนปฏิบตั ิการ
7. ประมาณการงบกาไรขาดทุน
8.การควบคุม คือการควบคุมและประเมินผลที่เกิดขึ้นตามแผน
ขั้นตอนที่ 4 การนาแผน CRM ไปปฏิบตั ิใช้และประเมินผล
แผนการตลาดสาหรับระบบ CRM ที่ดีมีความครบถ้วน อาจจะไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ได้
อย่างประสบความสาเร็ จ
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ การทาระบบ CRM ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จดั เป็ น
เครื่ องมื อที่ สาคัญและง่ า ยที่ สุ ดในการจัดเก็ บข้อมูลบริ หารให้ลูก ค้ามี ความรู้ สึก ผูก พันกับสิ นค้า
บริ การ หรื อองค์กรเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและประโยชน์ต่อลูกค้า ดังนั้นการบริ หารข้อมูล
ลูกค้าต้องมีการอัปเดตอยูส่ ม่าเสมอ คอยเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของลูกค้าเพื่อทาการพัฒนาและปรับปรุ งฐานข้อมูลลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา

2.2. การตลาดออนไลน์
นักการตลาดชื่อ Smith และ Chaffey (2005) ได้กล่าวว่า การใช้แนวคิดการประกอบธุ รกิจ
ในรู ปแบบการท าการตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ น้ ั นจะส่ ง ผลดี ก ับ องค์ ก รเป็ นอย่ า งสู ง เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการจาแนก (Identity) ผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นใคร มีจุดประสงค์อะไรต่อ
ความต้องการผ่านจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ห้องสนทนา จึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลขอผูบ้ ริ โภค
ส่ งผลให้เกิดการรู ้ทนั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ (Anticipating) ทาให้สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้าได้ (Sastify) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ด (Effectively)

Marketin Oops (2552) อธิ บายเรื่ องการใช้งาน Social Media ไว้วา่ เป็ นกลุ่มสังคมที่มีกลุ่ม
คนผูใ้ ช้งานเป็ นผูส้ ื่ อสารในสารนั้น ๆ หรื อการบอกต่อเรื่ องราว การเขียน ประสบการณ์รูปภาพหรื อ
บันทึกเคลื่อนไหว ที่ผใู ้ ช้เป็ นผูเ้ ขียนขึ้นเองโดยนามากระจายถ่ายทอกบอกต่อบนพื้นที่ของตัวเองใน
โลกออนไลน์หรื อ Social Media ที่ให้บริ การ เพื่อนาพาสารมาเผยแพร่ ในสังคมที่โลกออนไลน์กาลัง
เป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของคนรุ่ นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่ อออนไลน์ได้เข้ามามี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ เราในทุ ก ขณะ ตั้ง แต่ ตื่ น เช้ า จนกระทั่ง เข้า นอน อี ก ทั้ง ความรวดเร็ ว และความ
สะดวกสบายของโลกออนไลน์ ย งั ถู ก นามาใช้ป ระโยชน์ก ับ กลุ่ ม คนทุก สาขาอาชี พ โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์(Online Marketing) ที่กาลังเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย เพราะสามารถทาให้
ผูอ้ ื่นรู ้จกั เราหรื อสิ นค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทาการตลาดในสื่ อออนไลน์ เช่น โฆษณา
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่ อท าให้
สิ นค้าของเราเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วธิ ีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรื อ โฆษณาขายสิ นค้า
ที่จะนาสิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผอู้ ื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทัง่
เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถ
ทาได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine เป็ นการทาให้สินค้าของเราติด
อันดับการค้นหาในลาดับแรกๆ ซึ่ งจะทาให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์
ที่อยูด่ า้ นล่างหรื ออยูใ่ นหน้าถัดไป แบ่งออกเป็ น SEO (การทาเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ
Google) กับ PPC (การซื้ อ Ads บน Google)
2. Email Marketing คือ การตลาดที่ทาผ่านอีเมล เพื่อส่ งข่าวสาร โปรโมชัน่ ต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นการตลาดที่ตน้ ทุนต่าที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็ น
การทาการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผูร้ ับภายในเวลาอันรวดเร็ ว
3. Social Marketing คือ การตลาดที่ทาผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กาลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการ
ใช้งานสู งกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่ เรื่ องยาก เพียงแค่รู้จกั สิ นค้าและสามารถ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนได้ เพียงเท่านี้ สินค้าของก็สามารถเป็ นที่รู้จกั และสร้างยอดขายใน
โลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

2.3.1เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์
Facebook’s Power Editor เครื่ องมือสาหรับการทาโฆษณาบน Facebook หากคุณต้องการ
ทาโฆษณาจานวนไม่เกิน 10 โฆษณาอาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือนี้ แต่ตอ้ งการทดสอบโฆษณา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดอาจจะต้องทดลองโฆษณาเป็ นจานวนหลายสิ บหรื อหลักร้อยเลย ดังนั้น
เจ้า Power Editor นี้ จะช่วยให้คุณสร้างโฆษณาที่คล้าย ๆ กัน ออกมาในเวลาอันน้อยนิด ซึ่ งจากเดิม
ที่คุณอาจใช้เวลาในการสร้าง 1 ชัว่ โมง อาจเหลือเพียงไม่กี่นาที
MAILCHIMPหากทา Email Marketing เพื่อเก็บข้อมูลอีเมล์ของผูช้ มและกลุ่มลูกค้าแล้ว
จะต้องมีเครื่ องมือการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะการใช้ Excel ในการบริ หารอีเมล์เป็ นร้อยเป็ น
พันนั้น Excelก็อาจจะเอาอยู่ แต่หาก Email Lists เติบโตระดับหลักหมื่น หลักแสน อาจจะต้องมี
ปั ญหากับการใช้สูตร Excel และการจัดส่ ง Email ให้กบั ฐานผูช้ มเหล่านั้น รวมไปถึงจะต้องเจอกับ
Plateform Email อย่าง Hotmail หรื อ Gmail ในฐานะที่อาจถูกมองว่าเป็ นอีเมล์สแปมอีกด้วย แต่
MailChimpจะช่ วยให้สามารถเก็บอีเมล์ได้ดีข้ ึนแล้วยังช่ วยในการจัดการปั ญหาต่าง ๆ ที่ กล่ าวมา
ข้างต้นได้เป็ นอย่างดี
CANVAหากไม่มีทีมกราฟิ กที่คอยทารู ปภาพในการโพสลงบน Website/Blog หรื อ Social
Media ต่างๆสามารถใช้ Canvaช่วยในการออกแบบได้อย่างง่ายดาย ซึ่ งตัว Canvaนี้ เป็ นเครื่ องมือใน
การจัดการรู ปภาพกราฟิ กขนาดที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์ มที่คุณจะนาไปใช้โดยอัตโนมัติ ไม่วา่ จะ
เป็ นขนาดของรู ปบน Facebook Instagram Youtubeหรื อจะออกแบบขนาดของนามบัตร โปสเตอร์
ก็สามารถทาได้
Google Analytics หากมีเว็บไซต์ธุรกิจ สิ่ งที่สาคัญที่สุดที่นอกจากจะต้องมี Content อยูบ่ น
เว็บ ไซต์แล้ว สิ่ ง ที่ ข าดไปไม่ไ ด้เลยก็ คื อ เครื่ องมือการเก็ บ สถิ ติ เครื่ องมื อการวัดผล ซึ่ ง Google
Analytics สามารถทาหน้าที่น้ ี ได้เป็ นอย่างดี แถมใช้กนั แบบฟรี ๆ ไม่มีเงื่อนไขแฝงอีกด้วย สิ่ งที่
Google Analytics จะมอบให้น้ นั จะทาให้ทราบว่า Content ใดบนเว็บไซต์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีสุด
ผูเ้ ข้าชมมาจากเว็บไซต์หรื อสื่ อโซเชียลใดเยอะเป็ นอันดับต้น ๆ รวมไปถึงมันสามารถเก็บข้อมูลได้
กระทัง่ ว่า ลูกค้าเข้ามายังหน้าซื้ อสิ นค้าแล้วไปไหนต่อ ออกจากหน้าเว็บไซต์หรื อคลิกไปยังตะกร้า
สิ นค้า
SUMOหากต้องการตัวช่วยที่จะทาให้เว็บไซต์เติบโต มีจานวนคนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น ก็
เหมือนกับการมีคนเข้ามาที่หน้าร้านค้ามากขึ้น ทาให้มีโอกาสในการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การได้
มากขึ้นเช่นกัน โดย Sumo นั้น จะมีเครื่ องมือน่าใช้อยู่ 2 ประเภท ได้แก่

a) เครื่ องมือสร้าง Landing Page พร้อมเก็บ Email ในหน้า Home Page ของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเก็บ Email จากผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์สาหรับนาไปทา Email Marketing ต่อไป
b) เครื่ องมือวิเคราะห์หน้าเว็บเพจ อาทิ Heat Map และ Content Analytics เพื่อวิเคราะห์วา่ คนเข้า
เว็บไซต์ หรื อ Sales Page แล้วมีการกด Click บริ เวณไหนมากน้อยแค่ไหน มีการกดปุ่ ม Callto-Action กี่ครั้ง ไล่อ่านหน้าเว็บลงมาลึกแค่ไหน ฯลฯ เพื่อนาไปออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้คน
อยูน่ านขึ้นและ Click มากขึ้น เป็ นต้น
Google Driveบน Google Drive สามารถเก็บข้อมูลเป็ นฮาร์ ดดิสก์ออนไลน์ให้คุณใช้ฟรี ได้
ถึง 15 GB (ซึ่ งสามารถเพิ่มความจุน้ ี ด้วยการจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยต่อเดื อน) และหากกล่าวถึ ง
โปรแกรมที่ใช้ออฟฟิ ศแล้ว ทุกคนก็รู้จกั Microsoft Office เช่น Word Excel PowerPoint และที่
กล่ าวมานั้น บน Google Drive ก็มีให้ใช้กนั แบบฟรี ๆ ไม่ตอ้ งจ่ายค่ า License อีกด้วย โดย
โปรแกรมที่มีให้ใช้ที่แนะนามีดงั นี้
a) Google Docs ใช้สาหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสารต่าง ๆ
b) Google Sheets ใช้สาหรับสร้างและแก้ไขสเปรดชีตต่าง ๆ
c) Google Slides ใช้สร้างและแก้ไขงานนาเสนอที่สวยงาม
d) Google Forms ใช้สร้างแบบฟอร์มที่สวยงามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผูล้ งทะเบียน
Google Alertsสามารถติดตามการเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรมของได้อย่างใกล้ชิด
ว่าในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น มีใครทาอะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่ ได้อย่างทันท่วงที หรื อแม้กระทัง่
ใช้ติดตามว่า มีใครบนโลกออนไลน์กล่าวถึงบ้าง เพราะตัว Google Alerts นี้ สามารถตั้งค่าด้วย
Keyword หรื อคาที่สนใจจะติดตาม ในทุก ๆ ครั้งที่ Google มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ จะแจ้งเตือน
ผ่าน Email ทันที ซึ่ งสามารถตั้งค่าได้ดว้ ยว่า สามารถให้แจ้งด้วยความถี่แค่ไหน เช่นแจ้งทันที หรื อ
ทุก ๆ วัน ทุก ๆ สัปดาห์ ก็สามารถทาได้
Leadpagesการให้ความสาคัญกับการสร้าง Lead Generation ในการสร้างฐานรายชื่อว่าที่
ลู ก ค้า ให้ ก ลายมาเป็ นลู ก ค้า ต้อ งสร้ า งLeadpagesที่ ช่ ว ยให้ห น้า เว็บ เพจช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสในการ
ลงทะเบียนของผูเ้ ยีย่ มชมมากยิง่ ขึ้น
Keyword Planner การลงโฆษณาบน Google และจริ งจังกับการทา Search Engine
Optimiztion (SEO) จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู้ การใช้งาน Keyword Planner เพราะโปรแกรมจะ
วิเคราะห์จากพฤติกรรมการค้นหาจริ ง ๆ บน Google ซึ่ งทุกๆ ครั้งที่มีผคู้ นพิมพ์คาค้นหาบน Google
เจ้าตัวโปรแกรมนี้ ก็จะบันทึกข้อมูลและเก็บเป็ นสถิติเอาไว้ ว่าจริ งๆ แล้ว ผูค้ นบนโลกออนไลน์น้ นั

มักนิยมพิมพ์คาค้นหาว่าอย่างไรบ้าง ซึ่ งสามารถนาไปสร้างโฆษณาบน Google Adwordsหรื อนาไป
ทา SEO ให้กบั Content บนเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับการค้นหาที่ดีบน Google
WordPressหากกล่าวถึงการทา Content Marketing บนเว็บไซต์ของธุ รกิจWordPress คือ
เครื่ องมือที่จะทาให้การจัดการ Content เป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ้นอย่างมาก เพราะหากกล่าวถึงเว็บไซต์ มัน
เป็ นเรื่ อ งที่ ซับ ซ้ อ น ยุ่ง ยาก รวมไปถึ ง การที่ ม าเสี ย เวลาในการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งเขี ย นเว็บ ไซต์ด้ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่หากจริ งจังกับเรื่ องการทา Content Marketing บนเว็บไซต์ธุรกิ จแล้วล่ะก็
WordPress สามารถจัดการได้อยูห่ มัด โดยที่คุณแทบจะไม่ตอ้ งรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ เลยก็ยงั ได้ เพราะ
มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานเผยแพร่ Content ได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงมีส่วนเสริ ม (Plugin) ที่จะ
ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดูดีและมีประสิ ทธิ ภาพให้เลือกใช้กนั แบบนับไม่ถว้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่ฟรี และ
ใช้งานได้ดี
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ การตลาดออนไลน์ จัดเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการหา
ลูกค้าและรักษาลูกค้า และพัฒนาความสัมพันธ์ของลูกค้าได้ดียง่ิ ขึ้นจนเกิดเป็ นความจงรักภัคดีต่อ
องค์กรดังนั้นการบริ หารการตลาดออนไลน์จะต้องมีการพัฒนาและหากลยุทธ์ใหม่ๆอย่างสม่าเสมอ
โดยทาการศึกษาความต้องการของลูกค้า ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า และศึกษาปัจจัยทางด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการตลาดออนไลน์ขององค์กรเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการตลาดออนไลน์เพื่อทาการพัฒนาและปรับปรุ ง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนั ต่อเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งแก่ลูกค้าและองค์กร
2.3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ องทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิ จขายสิ นค้า
และบริ ก ารผ่า นออนไลน์ ผลการศึ ก ษาพบว่า ทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อธุ รกิ จขายสิ นค้า และ
บริ การผ่านออนไลน์ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.16) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลส่ วนตัว และด้านสิ นค้า มีทศั นคติอยู่ในระดับมาก และในส่ วน
ของด้า นช่ องทางการช าระเงิ น และด้านการให้บริ การ มี ท ศั นคติ อยู่ใ นระดับ ปานกลางส าหรั บ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์หลังการตัดสิ นใจซื้ อโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (x=4.05) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลส่ วนตัว ด้านสิ นค้าและด้าน
ช่องทางการชาระเงิน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และในส่ วนของด้านการให้บริ การ มีทศั นคติ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวม ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิ จขายสิ นค้าและบริ การผ่าน
ออนไลน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เฟดเดอริ ค นิวเวล(Frederick Newll&Loyalty COM 1999 : 69) ได้ให้ความหมายของการ
บริ หารลูกค้าสัมพันธ์ได้วา่ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างทัศนคติหรื อความชอบต่อองค์กร กับพนักงาน
แต่งละคน ช่องทางการสื่ อสารและลูกค้าที่เป็ นผลมาจากการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานและการ
รัก ษาลู กค้า จุ ดประสงค์ที่ แท้จริ ง ของ CRM คื อการบริ หารเปลี่ ย นเสริ ม ก าลัง พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค CRM เน้นว่าองค์กรควรจะค้นหาและให้ความสนใจว่าลูกค้าของคุณให้ให้คุณค่ากับสิ่ งใด
มากกว่าจะสนใจสิ่ งใดที่คุณกาลังต้องการจะขายให้กบั ลูกค้า เพราะนั้นอาจเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
สิ่ งที่องค์กรต้องทาคือเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าเห็นว่ามีคุณค่า
วิทยา สุ หฤทดารง (2546) ได้ให้ความหมายของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์หรื อ CRM นั้นว่า
หมายถึง การสร้างสัมพันธ์กบั ลูกค้าและผูท้ ี่มีโอกาสจะมาเป็ นลูกค้าด้วยความเข้าใจในความต้องการ
ของลูกค้าและการตอบสนองด้วยผลิตภัณฑ์ และการบริ การผ่านช่ องทางต่างๆแนวทาง CRM ของ
ผูบ้ ริ หารทัว่ ไปจะมี คุณลักษณะที่เป็ นกลยุทธ์ธุรกิ จในระยะยาวโดยมุ่งเน้นไปที่อุปสงค์ของลูกค้า
การจัดการให้ความต้องการของลูกค้าตรงกับคุ ณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอต่อลูกค้า การสร้าง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดและการวิเคราะห์ความต้องการความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า สิ่ งเหล่านี้
จะถูกบันทึกไว้บนฐานข้อมูลขององค์กรหรื อบริ ษทั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ า ในการ
กาหนดและพยากรณ์อุปสงค์เพื่อบริ หารจัดการโซ่อุปทาน การพยายามาสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
(ที่มา: บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด 2562)

 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ 59 หมู่ที่11 ซอยจรัญสนิทวงศ์35 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170
 โทรศัพท์
0-2864-9485
 เวลาทาการ

จันทร์ -เสาร์ เวลา 08:00-17:00

ภาพที่ 3.2 แผนที่ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
(ที่มา: บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด 2562)
3.2 ลักษณะการให้ บริการ
1. ประกอบกิจการนาเที่ยวแบบนาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic)
2. นาเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
3. การจัดนาเที่ยวเข้าประเทศไทย (Inbound)
4. การเดินทางแบบกรุ๊ ปเหมา(incentive)
5. แพ็คเกจทัวร์(Package Tour)
6. รับจองห้องพัก และแนะนาการเดินทางในสถานที่ต่างๆ
7. บริ การเรี ยบเรี ยงเอกสารการยืน่ วีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศ
8. บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบินและร้านอาหาร
3.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษัทบรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ได้ก่อตั้งบริ ษทั มาเป็ นเวลา 9 ปี ซึ่ งได้รับความไว้วางใจ
อย่างดีจากลูกค้า เพราะบริ ษทั เน้นการบริ การที่ดีมีคุณภาพเน้นการบริ การให้ประทับใจเกินกว่าที่ลูกค้า
คาดหวัง ทาให้บริ ษทั ได้รับคาชมได้รับการใช้บริ การอย่างแพร่ หลาย บริ ษทั ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2549
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

กรรมการผูจ้ ดั การ

3.4 โครงสร้ างองค์ กร

แผนกปฏิบตั ิงาน
(Tour Operation)

แผนกทัวร์ต่างประเทศ
(Outbound Tour)

แผนกวีซ่า (Visa Service)

แผนกทัวร์ในประเทศ
(Domestic Tour)

แผนกตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม
(Ticketing and Reservation)

แผนกการขายและการตลาด
(Sales and Marketing)
แผนกบุคคล (Human
Resource)
แผนกการเงินและการบัญชี
(Finance and Accounting)

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
(ที่มา: บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด 2562)

3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

รู ปที่ 3.4นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

 ชื่อนักศึกษา:นางสาวชญานิษฐ์ไพปัญญา
 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย:พนักงานทัว่ ไป
 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
1. ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ เช่ น โรงแรม ติดต่อสถานทูต ศูนย์ยื่นวีซ่า
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
2. หาอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับออกทัวร์
3. ทา Presentationโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอลูกค้า
4. เตรี ยมอุปกรณ์ ในการออกทัวร์
5. สแกนพาสปอต วีซ่าเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานของบริ ษทั
6. จัดเตรี ยมเอกสารการขอยืน่ วีซ่าให้กบั ลูกค้า
7. เคลียร์ บิลค่าใช้จ่ายของบริ ษทั

รู ปที่ 3.5นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

 ชื่อนักศึกษา:นาย ธี รภพ กันน้อย
 ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย:พนักงานทัว่ ไป
 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
1. ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ เช่ น ร้านอาหารสถานทูต ศูนย์ยื่นวีซ่า
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
2. หาอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับออกทัวร์
3. ทา Presentationโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอลูกค้า
4. เตรี ยมอุปกรณ์ ในการออกทัวร์
5. จัดเตรี ยมเอกสารการขอยืน่ วีซ่าให้กบั ลูกค้า
6. เคลียร์ บิลค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
7. ออกแบบไวนิลสาหรับออกทัวร์

3.6 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษาคุณ ศศิร์รัช สัจพรพจนารถ
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา :คุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ
ตาแหน่ ง : Assistant Manager
รายละเอียดงาน: ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

รู ปที่ 3.7 พนักงานที่ปรึ กษาคุณ วิภาวี มีบุญล้ า
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา :คุณ วิภาวี มีบุญล้ า
ตาแหน่ ง :
Operation
รายละเอียดงาน: ทาเกี่ยวกับวีซ่า การยืน่ วีซ่า การเตรี ยมเอกสารสาหรับขอวีซ่า

รู ปที่ 3.8 พนักงานที่ปรึ กษาคุณ ณิ ชากร วงษ์ทวีทรัพย์
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา :คุณ ณิ ชากร วงษ์ทวีทรัพย์
ตาแหน่ ง :
Ticketing
รายละเอียดงาน: จองตัว๋ ออกตัว๋

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคมถึง วันที่30 สิ งหาคม พ.ศ.2562
3.8ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ปรึ กษาพี่เลี้ยงและอาจารย์เรื่ องหัวข้อสาหรับโครงงานสหกิจศึกษา
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ศึกษาและเริ่ มทาการเขียนโครงงานที่จะเสนอโดยมีพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาแนะนา
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
จัดทาเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ ยงคอยให้คาแนะนาในการทา
รู ปเล่มโครงงาน

ตารางที่ 3.1แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

เดือนที่
พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

คิดหัวข้อโครงงาน
ศึกษาและค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโครงงาน
เริ่ มเขียนโครงงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน

3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. เอกสาร
2. คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ :1.โปรแกรม Microsoft Word
2.โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.10 รู ปแบบโครงงาน
การศึกษาโครงงานเรื่ องระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต
จากัด เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธีการเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาและวิธีการพัฒนาระบบ CRM เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดได้
ในอนาคต

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานโครงงาน
การจัดทาโครงงานการสร้างระบบ CRM และการตลาดออนไลน์ ให้กบั บริ ษทั บรอน ทราเวล
มาร์ต จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นอีกช่องทางในการส่ งเสริ มการตลาดออนไลน์และเก็บข้อมูลขั้น
พื้นฐาน ของลูกค้าเพื่อนลดความผิดพลาด และเข้าถึงลูกค้าได้มายิง่ ขึ้น
4.1 การออกแบบกลยุทธ์ CRM
4.1.1ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นแรกในการวางกลยุทธ์ CRM นั้น เราจะต้องทราบก่อนว่าลูกค้าเป้ าหมายของเราน่าจะเป็ น
ใคร เป็ นระดับ Trade หรื อระดับ Consumers หรื อเป็ นทั้งสองกลุ่ม เนื่องจากการทาตลาดและการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในตลาดธุ รกิจทาการวิเคราะห์โดยการสอบถามพนักงานในบริ ษทั บรอน ทราเวล
มาร์ต จากัดว่าพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนมีความสนใจด้านนั้น ชื่ นชอบอะไรและส่ วนหนึ่งวิเคราะห์
จากข้อมูลลูกค้าที่มีและยังไม่ได้จดั เก็บข้อมูลไว้เป็ นหลักแหล่งคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างมาทั้งหมดเป็ นจานวน 97 คน
4.1.2ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลลูกค้า
ทาการเก็บข้อมูลถูกเก็บผ่าน Google Sheet ใน Google Drive จัดเก็บบันทึกให้มากที่สุด ตั้งแต่
วัน/เดื อน/ปี เกิ ด ของลู กค้า ชื่ อ อายุ เพศ สถานภาพ เลข Rop สถานที่ เที่ ยว อาหาร อาชี พ สถานที่ เกิ ด
สัญชาติ ไปจนถึงการวัดความพึงพอใจลูกค้า เพื่อสร้างวัตถุดิบในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าข้อมูล
ทาแบบส ารวจประวัติ พฤติ ก รรม รสนิ ย มการบริ โภคสิ นค้าและบริ ก ารของลู ก ค้า จัด เก็ บ ข้อมู ล ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อและเรี ยกใช้งานได้ง่าย หากใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ความสะดวก ควรเลื อกใช้เครื่ องมื อที่เหมาะสม มี ความพร้ อม และความคุ ม้ ค่าต่อการใช้งานลู กค้ามี
ความส าคัญไม่ เท่า กัน จึ ง ต้องจัดลาดับความสาคัญอย่างเหมาะสม โดยการจัดแบ่ งกลุ่ มและจัดเรี ย ง
ความสาคัญของลูกค้า สาหรับกาหนดประเภทของกลุ่มลูกค้าที่ก่อให้เกิ ดกาไรสู งสุ ด กลุ่มที่ควรสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและควรรักษาไว้ และกลุ่มที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ ยิง่ แบ่งกลุ่มได้ชดั เจน และแยกย่อย
เท่าใด

รู ปที่ 4.1 Google drive
(ที่มา: https://1th.me/7568)

รู ปที่ 4.2 Google sheet
(ที่มา: https://1th.me/9Tj3 )

4.1.2.1 การจัดเก็บข้อมูล
จะทาการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบริ ษทั บรอน ทาเวล มาร์ต จากัด จานวน 97คนข้อมูลที่จะจัดเก็บ
จะถูกเก็บไว้ผา่ น google drive ในgoogle sheet โดยจะเก็บข้อมูลที่สาคัญของลูกค้าดังต่อไปนี้
1.ชื่อ นามสกุล
2.วัน/เดือน/ปี เกิด
3. อายุ
4. เพศ

5.สถานภาพ
6. เลข Ropคือ โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินไทยที่สมาชิกสามารถสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับสาย
การบินของประเทศไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมถึงการสะสมไมล์กบั คู่สัญญา
ท่องเที่ยว และคู่สัญญาด้านธุ รกิจการเงินต่างๆ
สมาชิกสามารถนาไมล์สะสมมาแลกเป็ นรางวัล เช่น รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลอัพเกรดกับ สายการบิน
ไทย และสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รางวัลโรงแรมคู่สัญญา รางวัลคู่สัญญาไลฟ์ สไตล์
และรางวัลโปรโมชัน่ พิเศษอื่นๆ
สมาชิกบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทินมั จะได้สิทธิ ประโยชน์ มากมาย อาทิ การรับที่นงั่ สารอง
ก่อนการเช็คอินก่อนการรับสัมภาระก่อน สิ ทธิ์ รับน้ าหนักกระเป๋ าเพิ่ม บริ การห้องรับรองที่สนามบิน
อภินนั ทนาการอัพเกรดตามสิ ทธิ ประโยชน์ของแต่ละสถานภาพสมาชิก
7. สถานที่เที่ยวคือสถานที่ที่ลูกค้าชื่นชอบไปเที่ยว
8. อาหาร คือ อาหารที่ลูกค้าชื่ นชอบและ อาหารที่ทานไม่ได้ ข้อจากัดของอาหาร
9. อาชีพ
10.สถานที่เกิด
11. สัญชาติ

4.1.2.1 ฐานข้อมูลลูกค้าตัวอย่างทั้งหมด97คน

รู ปที่ 4.3 การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั บรอนทราเวล มาร์ ต จากัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

รู ปที่ 4.4 การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั บรอนทราเวล มาร์ ต จากัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

รู ปที่ 4.5การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั บรอนทราเวล มาร์ ต จากัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

รู ปที่ 4.6การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั บรอนทราเวล มาร์ ต จากัดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

4.1.3ขั้นตอนที่3 วิเคราะห์ขอ้ มูลจัดแบ่งกลุ่มและจัดเรี ยงความสาคัญของลูกค้า
ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า เราได้แบ่งออได้ท้ งั หมด 9 กลุ่มตามประเทศดังนี้

4.1.3.1กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้า ประเทศ SPAINทั้งหมด 13 คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 35 – 60 ปี

รู ปที่ 4.7 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม SPAIN
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.7 พบว่าช่วงอายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ Spain 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 60 50 49

อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน SPAIN ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.8 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม SPAIN
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.8 พบว่าลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน Spain ชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือWestern , Food
Vegetarian Food , Japanese Food

อาชี พในกลุ่มลูกค้ า SPAIN

รู ปที่ 4.9 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม SPAIN
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.9 พบว่าอาชีพในกลุ่มลูกค้า Spain 3 อันดับแรกคือ Nurse, Chef, Officialdom

รู ปที่ 4.10 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า SPAIN
(ที่มา: Bookingdd.com)
จากรู ปที่ 4.10 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า SPAIN โปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้นเป็ น
ที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Nurse Chef Officialdom ที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อนและมี Budget ที่
เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศสเปน 7 วัน 4 คืนราคาเริ่มต้ นที่ 41,900 บาทไม่ รวมวีซ่า
วันที่1 สนามบินสุ วรรณภูมิ โดฮา
วันที่2 มาดริ ด กอร์โดบา ชมเมือง
วันที่3 กอร์โดบา เซบีญ่า มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา่ กาเซเรส
วันที่4 กาเซเรส โทเลโด มาดริ ด
วันที่5 มาดริ ด อาวิลา เซโกเบีย มาดริ ด
วันที่6 มาดริ ด พระราชวังหลวง ปูเอต้าเดลซอล เดินทางกลับ
วันที่7 สนามบินสุ วรรณภูมิ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 35 – 60 ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Western Food ,Vegetarian Food และ Japanese
Food ทริ ปครั้งต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.2กลุ่มที่ 2กลุ่มลูกค้า ประเทศ NETHERLAND ทั้งหมด 14 คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 30-60 ปี

รู ปที่ 4.11 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม NETHERLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.11 พบว่าอายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ NETHERLAND 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 58 57 55

อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน NETHERLAND ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.12 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม NETHERLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.12 พบว่าลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน NETHERLAND ชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ
Chinese Food, Seafood, Japan Food, Thai Food

อาชี พในกลุ่มลูกค้ า NETHERLAND

รู ปที่ 4.13 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม NETHERLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.13 พบว่าอาชีพในกลุ่มลูกค้า NETHERLAND 3 อันดับแรกคือ Yoga , Teacher ,
Officialdom Pharmacist

รู ปที่ 4.14 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า NETHERLAND
(ที่มา: Bookingdd.com)

จากรู ปที่ 4.14 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า NETHERLANDโปรแกรมท่องเที่ยว
ข้างต้นเป็ นที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Yoga Teacher Officialdom Pharmacist ที่ตอ้ งการเวลา
พักผ่อนและมี Budget ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ 7 วัน ราคาเริ่มต้ นที่ 39,900 บาทไม่ รวมค่ าวีซ่า
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ดูไบ
วันที่ 2 ดูไบ อัมสเตอร์ดมั ล่องเรื อหลังคากระจก ดามส์ สแควร์
วันที่ 3 อัมสเตอร์ดมั หมู่บา้ นกีธูร์น โวเลนดัม ซานส์สคันส์
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดมั แอนต์เวิร์ป บรัสเซล อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ แมเนเกนพิส
วันที่ 5 บรัสเซลส์ ปารี ส มองมาร์ต ล่องเรื อแม่น้ าแซนน์
วันที่ 6 ปารี ส City Tour DUTY FREE ห้างลาฟาแยต กรุ งเทพฯ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 30 – 60 ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Chinese Food Seafood และ Thai Food ทริ ปครั้ง
ต่อไปอาจจะมีการเพิม่ อาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.3กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้า ประเทศ ITALYทั้งหมด 17 คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 35-65 ปี

รู ปที่ 4.15 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม ITALY
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.15 พบว่าอายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ ITALY3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 66 64 54

อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน ITALT ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.16 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม ITALY
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.16 พบว่าลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน ITALYชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ Italian,
Seafood, Western Food
อาชี พในกลุ่มลูกค้ า ITALY

รู ปที่ 4.17 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม ITALY
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.17 พบว่าอาชีพในกลุ่มลูกค้า ITALY 2 อันดับแรกคือ Chef , Nurse

รู ปที่ 4.18 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า ITALY
(ที่มา: Bookingdd.com)
จากรู ปที่ 4.18 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า ITALYโปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้นเป็ น
ที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Chef Nurse ที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อนและมี Budget ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศอิตาลีราคาเริ่มต้ นที่ 87,900บาท
วันที่1ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิมิลาน
วันที่ 2 มิลาน เซอมิโอเน่ล่องเรื อทะเลสาบเกรดาอุทยานโดโลไมต์จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า
แมกดัลนา โบลซาโน ชมเมือง
วันที่ 3 โบลซาโน โอร์ ทิเซยนัง่ กระเช้าชมวิว แอล์ปเดอซุ สซิ ทะเลสาบเบรี ยสเวอร์ เซี ยโก ดิ
โซปรา คอร์ ดิน่าดิเอมเพสโซ
วันที่ 4 คอร์ติน่าทะเลสาบมิซูริน่า เกาะเวนิส ชมจัตุรัสซานมาร์ โค – สะพานเรี ยลอัลโต้
วันที่ 5 เวนิส เกรฟอินเชียนติชิมไวน์ เชียนติ CastellodiVerrazzano ฟลอเรนซ์ เดินชมเมือง
จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
วันที่ 6 ฟลอเรนซ์เส้นทางโรแมนติกแห่งทัสคานีมอนเตริ คจิเน่เซี ยน่าซานจีมิญญาโน
วันที่ 7 ลาสเปเซี ย นัง่ รถไฟชมหมูบ่ า้ นทั้งห้า ลงเรื อสู่ พอร์ โตฟิ โน เจนัว
วันที่ 8 เจนัวมิลาน ป้ อมซฟอร์ ซ่า ช้อปปิ้ ง
วันที่ 9 มิลาน สนามบินเดินทางกลับ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 35 – 65ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Italian Seafood และ Western Food ทริ ปครั้ง
ต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.4กลุ่มที่4 กลุ่มลูกค้า ประเทศFINLAND ทั้งหมด5 คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 40-65 ปี

รู ปที่ 4.19 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม FINLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.19 พบว่าอายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ FINLAND 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 64 53 48
อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน FINLAND ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.20 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม FINLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562 )
จากรู ปที่ 4.20 พบว่าลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน FINLANDชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ Western
Food , Seafood , Chinese Food

อาชี พในกลุ่มลูกค้ า FINLAND

รู ปที่ 4.21 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม FINLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.21 พบว่าอาชีพในกลุ่มลูกค้า FINLAND 3 อันดับแรกคือ Nurse , Engineer , Officialdom ,
Politician

รู ปที่ 4.22 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า FINLAND
(ที่มา: Bookingdd.com 2562)

จากรู ปที่ 4.22 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า FINLANDโปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้น
เป็ นที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Nurse Engineer Officialdom Politician ที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อน
และมี Budget ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศฟิ นแลนด์ 10วัน ราคาเริ่มต้ นที่ 133,900บาท
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
วันที่ 2 โคเปนเฮเกน ปราสาทเฮลซิงงอร์ โคเปนเฮเก้น
วันที่ 3 โคเปนเฮเกน หมู่เกาะแฟโร น้ าตกมูลาฟอสเซอร์
วันที่ 4 ล่องเรื อชมผารังนกแห่งเกาะแฟโร เคริ์ กจูบูเออร์ ทอร์สเฮาน์
วันที่ 5 หมู่เกาะแฟโร โคเปนเฮเก้น โอเดนเซ
วันที่ 6 โอเดนเซ ปราสาทเอเกสโคฟ ออร์ ฮุส อัลบอร์ก
วันที่ 7 อัลบอร์ก มหาวิหารบูโดลฟี เฟรดเดอริ กชาวเฟ่ น นัง่ เรื อเฟอร์ รี่ STENA LINE
กอเทนเบิร์ก (สวีเดน)
วันที่ 8 กอเทนเบิร์ก เฮลซิงบอร์ก
วันที่ 9 เฮลซิงบอร์ก โคเปนเฮเกน เดินทางกลับ
วันที่ 10 สนามบินสุ วรรณภูมิ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 40 – 65ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Western Food Seafood และ Chinese Food
ทริ ปครั้งต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.5กลุ่มที่5 กลุ่มลูกค้า ประเทศ ENGLAND ทั้งหมด 27 คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 40-65 ปี

รู ปที่ 4.23 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม ENGLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.23 พบว่าอายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ ENGLAND 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ59 57 54

อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน ENGLAND ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.24 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม ENGLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.24 พบว่าลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน ENGLANDชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ Italian,
Seafood, Thai Food, Western Food

อาชี พในกลุ่มลูกค้ า ENGLAND

รู ปที่ 4.25 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม ENGLAND
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562 )
จากรู ปที่ 4.25 อาชีพในกลุ่มลูกค้า ENGLAND 3 อันดับแรกคือ Nurse, Merchant, Officialdom

รู ปที่ 4.26 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า ENGLAND
(ที่มา: Bookingdd.com)

จากรู ปที่ 4.26 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า ENGLANDโปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้น
เป็ นที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Nurse Merchant Officialdomที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อนและมี Budget
ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศอังกฤษ9วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้ นที่ 68,900บาท
วันที่ 1 กรุ งเทพฯ ลอนดอน
วันที่ 2 ลอนดอน บาธ สโตนเฮนจน์ คาร์ดิฟ
วันที่ 3 คาร์ดิฟ เบอร์ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี ฟาร์มปลาเทราท์ ลิเวอร์พลู
วันที่ 4 ลิเวอร์พลู เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก ชมเมือง
สถานทีท่ ่ องเทีย่ วและแหล่งช้ อปปิ้ ง
ลอนดอน บาธ สโตน์เฮนจ์
คาร์ดิฟ เบอร์ ตนั ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี
ฟาร์มปลาเทราท์
ปราสาทเอดินเบอระ
ชมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
เข้าสนามแมนเชสเตอร์ เชสเตอร์ ช้อปปิ้ งเอาท์เล็ท
หอคอยลอนดอน – ตะลุยมหานครลอนดอน
ล่องเรื อแม่นา้ เทมส์
พิเศษเป็ ดย่างโฟร์ ซีซั่น + ฟิ ซแอนด์ ชิพ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 40 – 65ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Italian Seafood Thai Food และWestern Food
ทริ ปครั้งต่อไปอาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.6กลุ่มที่6 กลุ่มลูกค้า ประเทศDUBAIทั้งหมด 4คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 40-60 ปี

รู ปที่ 4.27 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่มDUBAI
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.27 อายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ DUBAI 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 61 47 44

อาหารทีล่ ูกค้ าทีช่ อบท่ องเทีย่ วใน DUBAI ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.28 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม DUBAI
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.28 ลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน DUBAI ชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ Thai Food, Italian,
Seafood

อาชี พในกลุ่มลูกค้ า DUBAI

รู ปที่ 4.29 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม DUBAI
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.29 อาชีพในกลุ่มลูกค้า DUBAI 3 อันดับแรกคือ Doctor , Chef , Nurse

รู ปที่ 4.30 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า DUBAI
(ที่มา: Bookingdd.com )

จากรู ปที่ 4.30 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า DUBAIโปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้นเป็ น
ที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Doctor Chef Nurse ที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อนและมี Budget ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ประเทศดูไบ5วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้ นที่ 28,900บาท
วันที่ 1 กรุ งเทพ สุ วรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่ 2 ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ อาบู ดาบี ถ่ายรู ปกับรถ Ferrari Grand Mosque Heritage Village
ถ่ายรู ปพาโนรามาวิวองศา เอทิฮดั ทาวเวอร์ ชมน้ าพุ เต้นระบาแห่งดูไบ
วันที่ 3 พระราชวังชีค สุ เหร่ าจูไมร่ าห์ ชายหาดจูเมราห์ บุรจญ์อลั อาหรับ ขึ้นรถไฟ Monorail
หมู่เกาะต้นปาล์ม นัง่ รถลีมูซีนชมเมืองทะเลทรายอาหรับโชว์ระบาหน้าท้อง
วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์ดูไบ นัง่ เรื อAbraข้ามฟาก ตลาดเครื่ องเทศ ตลาดทอง ดูไบเฟรม เอมิเรตส์
มอลล์ สนามบินดูไบ
วันที่ 5 สนามบินสุ วรรณภูมิ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 40 – 65ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Thai Food และ Italian ทริ ปครั้งต่อไปอาจจะมี
การเพิม่ อาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.1.3.8กลุ่มที่8กลุ่มลูกค้า ประเทศ AUSTRIAทั้งหมด 5คน
ช่ วงอายุระหว่ าง 30-50 ปี

รู ปที่ 4.31 ช่วงอายุของลูกค้า ในกลุ่ม AUSTRIA
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.31 อายุลูกค้าในกลุ่มประเทศ AUSTRIA 3 อันดับแรกคือ ช่วงอายุ 62 58 55

อาหารที่ลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน AUSTRIA ชอบรับประทาน

รู ปที่ 4.32 อาหาร ของลูกค้า ในกลุ่ม AUSTRIA
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.32 ลูกค้าที่ชอบท่องเที่ยวใน ENGLANDชอบรับประทาน 3 อันดับแรกคือ Thai Food ,
Italian , Seafood
อาชี พในกลุ่มลูกค้ า AUSTRIA

รู ปที่ 4.33 อาชีพของลูกค้า ในกลุ่ม AUSTRIA
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)
จากรู ปที่ 4.33 อาชีพในกลุ่มลูกค้า AUSTRIA 3 อันดับแรกคือEngineer, Doctor , Politician , Clerk

รู ปที่ 4.34 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า AUSTRIA
(ที่มา: Bookingdd.com)
จากรู ปที่ 4.34 โปรแกรมทัวร์ แนะนาสาหรับกลุ่มลูกค้า AUSTRIAโปรแกรมท่องเที่ยวข้างต้น
เป็ นที่นิยมและเหมาะสาหรับอาชีพ Engineer Doctor Politician Clerk ที่ตอ้ งการเวลาพักผ่อนและมี
Budget ที่เหมาะสม
รายละเอียดสาหรับทัวร์ ออสเตรีย10วัน 7 คืน ราคาเริ่มต้ นที่ 61,900บาท
วันที่ 1 กรุ งเทพฯ มิวนิค (เยอรมนี)
วันที่ 2 มิวนิค เอ็ททาล พระราชวังลินเดอร์โฮฟ โอเบอรามาเกา อินน์บรู ค (ออสเตรี ย)
วันที่ 3 อินน์บรู ค นัง่ กระเช้าสู่ ยอดเขาสตูไบ ลานหิมะ เมืองอาร์มเซา เบิร์ชเทสกาเด้น
วันที่ 4 เบิร์ชเทสกาเด้น ล่องเรื อทะเลสาบโคนิค โบสถ์บาร์โธโลมิว ซอลล์เบิร์ก
วันที่ 5 เซนต์วลู ฟ์ กัง จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เข้าชมเหมืองเกลือ หมู่บา้ นฮัลสตัทท์
วันที่ 6 ฮัลล์สตัทท์ กราซ ชมเมืองเก่า ช้อปปิ้ ง
วันที่ 7 กราซ รถไฟสาย เซมเมอร์ริง เวียนนา ช้อปปิ้ ง ดินเนอร์ ม้ือพิเศษ ณ หมู่บา้ นกริ่ นซิ่ ง
วันที่ 8 เวียนนา เมืองเมลค์ หมู่บา้ นวาเคาน์ ล่องเรื อ กรุ งเวียนนา พระราชวังเชินบรุ นน์
วันที่ 9 กรุ งเวียนนา เดินทางกลับ
วันที่ 10 ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
สาหรับกลุ่มลูกค้า 30 – 50ปี ที่ชื่นชอบอาหาร Thai Food Italian และSeafoodทริ ปครั้งต่อไป
อาจจะมีการเพิ่มอาหารประเภทเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ สาหรับลูกค้ากลุ่มนี้

4.2 ขั้นตอนการติดตามผล
การบริ หารลู กค้าสั มพันธ์ สร้ า งทัศนคติ ที่ดีต่อสิ นค้าหรื อการบริ การ และมี ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ
บริ ษทั และสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั ในระยะยาว นาเสนอสิ นค้าที่เหมาะสม ลดการสู ญเสี ยลูกค้า เพิ่ม
รายได้จากการที่ลูกค้าซื้ อซ้ า หรื อแนะนาให้คนรู ้ จกั ซื้ อสิ นค้าขององค์กร การส่ ง e-mail ในเทศกาล
สาคัญๆ อย่างเช่ น การ์ ดอวยพรวันเกิ ด การ์ ดวันปี ใหม่และวันอื่นๆ มีส่วนลดต่างๆมากมายให้แก่ลูกค้า
ในวันสาคัญทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริ การอีก

รู ปที่ 4.35 การ์ ดอวยพรวันเกิด
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

รู ปที่ 4.36 การ์ ดสุ ขสันต์วนั ขึ้นปี ใหม่
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

รู ปที่ 4.37GIFT VOUCHER
(ที่มา: คณะผูจ้ ดั ทา 2562)

4.3 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบ CRMของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัดและการได้จดั เก็บฐานข้อมูล
ลูกค้าของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนในการดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูล
และการติ ดต่ อลู ก ค้า มี หลายขั้นตอน ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่เกิ ดปั ญหาและอุ ป สรรคมาจากการไม่ ไ ด้จดั เก็ บ
ฐานข้อมูล เป็ นหลักเป็ น และจากการที่ คณะผูจ้ ดั ทาได้ส ร้ างฐานข้อมูล ลูก ค้าไว้ใ น Google Sheets
สามารถเปิ ดเข้าไปใช้งานได้ตลอดใน Google Drive ทาให้ลดปั ญหาการผิดพลาดด้านกรอกข้อมูลลูกค้า
ความล่ า ช้ า เวลาสื่ อ สารกับ ลู ก ค้า และข้อ มู ล ส่ ว นที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าได้ร วบรวมมาเป็ นแค่ ส่ ว นหนึ่ งที่
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัดสามารถให้เปิ ดเผยได้ ถ้าหากภายภาคหน้าทางบริ ษทั จะนาไปใช้งาน
จริ งอาจจะต้องมีการกรอกข้อมูลสาคัญของลูกค้าให้ลึกลงกว่านี้ ได้ สามารถบริ การลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ได้รวดเร็ วขึ้นเพราะมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบครันของลูกค้าทาให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานของ
ลูกค้าและความน่าเชื่อถือขององค์กรมากขึ้นอีกด้วย

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดง อายุ อาหาร และอาชีพ ที่นิยมของ 3 อันดับแรกในแต่ละประเทศ

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลูกค้าที่นิยมใช้บริ การในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทั้งอายุ อาชี พ
อาหารที่ชอบไมเหมือนกัน ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความประทับมากที่สุด การเก็บฐานข้อมูลไว้เพื่อจัด
แนะนาข่าวสารและโปรแกรมทัวร์ ใหม่ๆให้กบั ลูกค้า การส่ งการ์ ดอวยพรในวันสาคัญต่างๆเพื่อความ
ประทับใจและกลับมาใช้บริ การกับองค์กรอี ก จากตารางและฐานข้อมูลลู กค้าบริ ษทั บรอน ทราเวล
มาร์ ต จากัดจะได้ผลสรุ ปดังนี้
ประเทศสเปน อาหารที่นิยมอันดับหนึ่งคือ อาหารWestern การใช้บริ การครั้งต่อไปของลูกค้า
กลุ่มนี้ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Western เข้าไปในโปรแกรมทัวร์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ อาหารที่นิยมอันดับหนึ่งคือ อาหาร Chinese การใช้บริ การครั้งต่อไปของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Chinese เข้าไปในโปรแกรมทัวร์
ประเทศอิตาลี อาหารที่นิยมอันดับหนึ่ งคือ อาหาร Italian การใช้บริ การครั้งต่อไปของลู กค้า
กลุ่มนี้ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Italian เข้าไปในโปรแกรมทัวร์
ประเทศฟิ นแลนด์ อาหารที่นิยมอันดับหนึ่ งคือ อาหาร Western การใช้บริ การครั้งต่อไปของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีการเพิม่ อาหาร Western เข้าไปในโปรแกรมทัวร์
ประเทศอังกฤษ อาหารที่นิยมอันดับหนึ่งคือ อาหาร Italian Seafood Thai Western มีความนิยม
เท่าๆกันการใช้บริ การครั้งต่อไปของลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Italian Seafood Thai Western เข้า
ไปในโปรแกรมทัวร์
ประเทศดูไบ อาหารที่นิยมอันดับหนึ่งคือ อาหาร Thai การใช้บริ การครั้งต่อไปของลูกค้ากลุ่มนี้
ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Thai เข้าไปในโปรแกรมทัวร์
ประเทศออสเตรี ย อาหารที่นิยมอันดับหนึ่ งคือ อาหาร Seafood การใช้บริ การครั้งต่อไปของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะมีการเพิ่มอาหาร Seafood เข้าไปในโปรแกรมทัวร์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กงานมาตั้งแต่วนั ที่14 พฤษภาคม – 30 สิ งหาคม 2562รวม
ระยะเวลา 4 เดือนในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในบริ ษทั บรอน ทราเวลมาร์ ต จากัดทาให้ทราบถึง
ขั้นตอนการทางานต่างๆของของบริ ษทั การขั้นตอนการทาวีซ่า การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า การจองที่
พัก การจองร้ านอาหาร การหาข้อมูลต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเตรี ยมของ
สาหรับของทัวร์ แต่ละประเทศ การออกตัว๋ เครื่ องบิน ขั้นตอนการยื่นวีซ่า การทาแพลนการเดินทาง
มีการทางานเป็ นระบบ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการบริ การและแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าและได้ทราบ
ถึ ง ปั ญหาต่ า งๆที่ ต้องเกิ ด ในการท างาน เรี ย นรู้ ระบบงานอย่า งเป็ นแบบแผน โดยเรื่ องที่ ส ถาน
ประกอบการให้ความสาคัญมากที่ สุด คือเรื่ องความรอบคอบ ทุกคนจะต้องมีความรอบคอบอย่าง
มากในการทางานทาให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดโดยจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปด้วย ฝึ กการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการทางานร่ วมกัน และคณะผูจ้ ดั ทาได้ทา
การเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและลดความผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูลหรื อติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 การทาระบบ CRM ในโปรแกรมหลักมีการทาหลายขั้นตอนและต้องมีการซื้ อ
โปรแกรมมา คณะผูจ้ ดั ทาเลยต้องทาการเก็บข้อมูลลูกค้าผ่าน Google Sheets ใน Google Drive
5.2.2 ทางบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าให้ท้ งั หมดจึง
สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าตัวอย่างมาให้ดูแค่ 97 คนและข้อมูลสาคัญไม่สามารถนาออกมาเผยแพร่ ได้
5.2.3 โครงงานนี้ เป็ นส่ วนนึ งในการพัฒนาระบบ CRM ใน Google Sheets ของ
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัดทางเดียวเท่านั้นยังสามารถพัฒนาระบบ CRM ได้ทางอื่นอีกด้วย

5.3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.3.1.1 ได้เรี ยนรู ้ระบบปฏิงานและการทางานต่างๆของบริ ษทั เช่น ขั้นตอนการเตรี ยม
เอกสารเพื่อขอวีซ่า ขั้นตอนการเตรี ยมของ แพคของสาหรับออกทัวร์
5.3.1.2 ได้เรี ยนรู ้เรื่ องการตรงต่อเวลา
5.3.1.3 ได้ลงมือปฏิบตั ิงานจริ งเช่น การติดต่อสื่ อสารกับองค์กรใหญ่ สถานทูต สถานยื่นวี
ซ่า ติดต่อโรงแรม ร้านอาหาร
5.3.1.4 ทาให้รู้จกั การทางานกับผูอ้ ื่น
5.3.1.5 ทาให้รู้จกั ความอดทนในการทางานเช่น การติดต่อสอบถามสถานทูตต่างๆที่ตอ้ งรอ
สายเป็ นเวลานาน
5.3.1.6 ได้เรี ยนรู ้เรื่ องขั้นตอนการทาวีซ่าของแต่ละประเทศ
5.3.1.7 ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการจองที่พกั การจองร้านอาหารแบบ
5.3.1.8 ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการจะไปออกทริ ปแต่ละครั้งต้องเตรี ยมอะไรบ้างให้กบั ลูกค้า
5.3.1.9 เรี ยนรู ้ถึงหน่วยงานต่างๆที่บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดได้ทางานร่ วมกัน
5.3.2 ปั ญหาของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.2.1 ยังขาดประสบการณ์ในการติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานต่างๆเช่น พูดไม่เข้าใจ ข้อมูล
ที่สอบถามยังไม่แม่นยา
5.3.2.2 ขาดความชานาญในการหาข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
5.3.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.3.3.1 ต้องมีไหวพริ บในการติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลที่สอบถามต้องมี
ความแม่นยาและละเอียดที่สุด
5.3.3.2 เมื่อก่อปั ญหาหรื อข้อข้องใจสงสัยให้รีบถามพนักงานที่ปรึ กษาเพราะพนักงานที่
ปรึ กษามีประสบการณ์ในการทางานสามารถให้คาแนะนาและช่วยแก้ไขปัญหาได้
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บทความวิชาการ
ระบบ CRM กับการตลาดออนไลน์ ของบริษัทบรอนทราเวลมาร์ ต
System CRM Marketing online of company Brown Travel Mart
ชญานิษฐ์ ไพปัญญา และ ธีรภพ กันน้อย
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริ ญกทม.10160
บทคัดย่ อ

Adstract

โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ งระบบ CRM
กับ การตลาดออนไลน์ ข องบริ ษ ัท บรอนทราเวล
มาร์ ตจัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า จัดขึ้นเพื่อขั้นตอน
การทาระบบ CRM แบบง่าย เพื่อจัดทาระบบ CRM
กับ การตลาดออนไลน์ ข องบริ ษ ัท บรอน ทราเวล
มาร์ต
ผลการศึ กษาพบว่า พนักงานยังไม่มีการ
นาเอาระบบ CRM มาใช้จริ งในบริ ษทั บรอน ทรา
เวล มาร์ต จากัด ขาดติดต่อสื่ อสารที่ดีกบั ลูกค้า ต้อง
สอบถามข้อมูลใหม่ทุกครั้งในข้อมูลเดิมๆ เกิดความ
ไม่ ป ระทับ ใจ ล่ า ช้ า ในการด าเนิ น งานและการ
ติดต่อสื่ อสาร การผิดพลาดจากเรื่ องเดิมๆ
โครงงานนี้จึงได้รวบรวมรายละเอียด
ต่างๆในการสร้างระบบ CRM ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ นึ มา เพื่อเป็ นประโยชน์และแนวทาง
ในการจัดเก็บข้อมูลสาคัญของลูกค้าและสามารถ
หยิบเอามาใช้อย่างสะดวกมากขึ้นลดความผิดพลาด
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้แก่พนักงาน ทั้ง
ยังสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั องค์กรอีกด้วย
คาสาคัญ : ระบบ CRM การตลาดออนไลน์ บรอ
นทราเวล มาร์ต จากัด

This cooperative education project is
entitled CRM System and Online Marketing of
Brawn Travel Mart Co., Ltd. The objective of this
project was to improve customer database, create a
simple CRM process, and create CRM system for
the online marketing of Brawn Travel Mart Co.,
Ltd.
From the study, the employees are yet to
actually use CRM system in Brawn Travel Mart
Co., Ltd., causing lack of good communication
with customers and have to ask the same questions
repeatedly, leading to bad impression, delay in
operations, lack of communication, and repetition
of the same mistakes.
Therefore, this project had collected the
details in using CRM system in the computer to
benefit and be a guideline for storing important
documents of the customers which could be
searched easily, reducing mistakes, and increase
the effectiveness of the performance of the
employees as well as increase the trust of the
company as well.

Keywords: CRM system, Online marketing,
Brawn Travel Mart
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบ CRM
แบบง่ายของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต
1.2.2 เพื่อจัดทาระบบ CRM กับการตลาด
ออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้
มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็ น 4
ส่วนดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึ กษาข้อ มู ล การใช้แ ละวิธีท าระบบ
CRM โดยใช้การเก็บข้อมูลผ่าน Google Sheet ใน
Google Drive และศึ กษาการตลาดออนไลน์ การ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การประชุ ม จากอิ น เตอร์ เ น็ ต ต ารา
หนัง สื อ งานวิจัยต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้องและจากพี่เ ลี้ ย ง
อาจารย์ที่ปรึ กษา
1.3.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การบริ ษทั
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดเป็ นประจา
จานวน 97 คน
1.3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระหว่า งวัน ที่ 14 พฤษภาคม – 30
สิ งหาคม 2562
1.3.4 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ปรึ กษาพี่เลี้ยงและอาจารย์เรื่ องหัวข้อสาหรับ
โครงงานสหกิจศึกษา

2. ศึ กษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ศึ ก ษาและเริ่ ม ท าการเขี ย นโครงงานที่ จ ะ
เสนอโดยมี พี่เลี้ ย งและอาจารย์ที่ป รึ กษาให้
คาแนะนา
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5. จั ด ท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมี
อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาคอย
ให้คาแนะนาในการทารู ปเล่มโครงงาน

3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: 1. เอกสาร
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ซอฟต์แวร์: 1. Microsoft Word
2. Microsoft PowerPoint
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สรุปผลโครงงาน
การศึกษาโครงงานเรื่ องระบบ CRM กับ
การตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต
จากัดเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บ
ข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ทราบ
ถึงปั ญหาและวิธีการพัฒนาระบบ CRM เพื่อนามา
ประยุกต์ใ ช้กับ บริ ษทั บรอนทราเวลมาร์ ตได้ใ น
อนาคต
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ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับโครงงานเรื่ อง ระบบ Crm กับการตลาดออนไลน์ของบริ ษทั บรอน
ทราเวล มาร์ ต จากัด โครงงานนี้ ได้นาเอาระบบ Crm มาพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ทาง
บริ ษทั ยังไม่มีโอกาสได้จดั การกับระบบข้อมูลส่ วนนี้ทาให้เกิดความผิดพลาดจากเรื่ องเดิมๆบ่อยครั้ง
จากการที่ผปู ้ ฏิ บตั ิสหกิ จได้ทาโครงงานนี้ ข้ ึนมาทาให้ทางบริ ษทั ได้เห็นข้อมูลลูกค้าได้แบ่งเป็ นสัด
เป็ นส่ วน ความชื่ นชอบแต่ละกลุ่มแต่ละด้านของลูกค้ามากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริ งในอนาคต
ทางบริ ษทั อาจจะนาเอาระบบ Crm มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ทางบริ ษ ทั ขอขอบคุ ณ ความเสี ย สละ ทุ่ ม เทของนัก ศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จในการท า
โครงงานนี้ ซ่ ึ งเป็ นประโยชน์ต่อทางบริ ษทั เป็ นอย่างมาก ตลอดจนอาจารย์และทางมหาวิทยาลัย
สยาม ที่ได้จดั ส่ งผูป้ ฏิบตั ิงานสหกิจที่มีความสามารถมาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริ ษทั ทาง
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนส่ งเสริ มประสบการณ์วิชาชีพในการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาให้แก่นกั ศึกษาในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ.
(คุณวิภาวี มีบุญล้ า)
15 ตุลาคม 2562

ประวัติผ้จู ัดทำ

ชื่อ

นางสาวชญานิษฐ์ ไพปั ญญา

รหัสนักศึกษำ

5804400030

คณะ

ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

34/88 คอนโดเพชรบางบอน ซอยเอกชัย64/1 ถนนเอกชัย เขตบางบอน
แขวงบางบอน กรุ งเทพมหานคร 10150

วัน/เดือน/ปี เกิด

21 มีนาคม 2540

เบอร์ ติดต่ อ

081-0406574

E-mail

Chayanit_phai@hotmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

โรงเรี ยนชุมชนศิลาแลง จ.น่าน

มัธยมศึกษำตอนต้ น โรงเรี ยนปัว จ.น่าน
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรี ยนปัว จ.น่าน
ปริญญำตรี

มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผลงำนที่ทำ

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าโดยระบบCRM ให้บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด

ประวัติผ้จู ัดทำ

ชื่อ

นายธี รภพ กันน้อย

รหัสนักศึกษำ

5804400090

คณะ

ศิลปศาสตร์

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

183 หมู่บา้ นเศรษฐกิจ 22-5 เขตบางแคเหนือ แขวงบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

วัน/เดือน/ปี เกิด

8 ตุลาคม 2539

เบอร์ ติดต่ อ

082-5879601

E-mail

Fewteeraphop@gmail.com

ประวัติกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ

โรงเรี ยนนักบุญเปโตร จ.นครปฐม

มัธยมศึกษำตอนต้ น โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขา
ปริญญำตรี

มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผลงำนที่ทำ

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าโดยระบบCRM ให้บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด

