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บทคัดย่อ 
บริษทัฟอร์เวิร์ด แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีท ำธุรกิจทำงดำ้น Business Solution 

Software ดว้ยระบบ Sage ERP และ SAP ซ่ึงครอบคลุมกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำยในดำ้นของธุรกิจ ไม่วำ่
จะเป็นระบบกำรเงินกำรบญัชี ระบบงำนสินคำ้คงคลงั เป็นตน้ โดยบริษทัไดมี้กำรน ำระบบซอฟตแ์วร์
เขำ้มำช่วยในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจมำกยิง่ขึ้น ซ่ึง
บริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั นั้นมีลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำรซอฟตแ์วร์มำกกวำ่ 70 บริษทั 
โดยมีลูกคำ้ท่ีประกอบธุรกิจท่ีหลำกหลำยและเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีต่ำงกนั  

ทำงผูจ้ดัท ำจึงไดท้ ำกำรน ำขอ้มูลในกำรซ้ือซอฟตแ์วร์ของลูกคำ้ เพื่อมำจดัท ำกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลผลิตภณัฑข์องบริษทั ในดำ้นของลูกคำ้และผลิตภณัฑ ์โดยท ำกำรวิเครำะห์ส่วนของผลิตภณัฑ์
ซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บควำมนิยมและไม่ไดรั้บควำมนิยม วิเครำะห์ขอ้มูลลูกคำ้ในส่วนของกำรใชบ้ริกำร
ซอฟตแ์วร์ต่ำง ๆ และกำรน ำขอ้มูลจำกกำรวิเครำะห์ไปวำงแผนทำงกำรตลำดใหก้บับริษทั โดยกำร
วิเครำะห์เพื่อรักษำฐำนขอ้มูลลูกคำ้เก่ำและมองหำลูกคำ้ใหม่ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ กำรเพิ่ม
ช่องทำงในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้มำกยิง่ขึ้น 

บทน า 
ในปัจจุบนัหลำยบริษทัไดมี้กำรน ำระบบซอฟตแ์วร์เขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ

มำกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรจดักำรธุรกิจของบริษทั ลดขั้นตอนกำรท ำงำนขององคก์ร

สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มผลก ำไร ทำงบริษทั ฟอร์เวิร์ด แมเนจเมน้ท ์เซอร์วิส จ ำกดั 

เองมีลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรซอฟตแ์วร์ของบริษทักวำ่ 70 รำย และมีลูกคำ้ท่ีประกอบธุรกิจท่ีหลำกหลำยและ

เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีแตกต่ำงกนั ท ำใหมี้ทั้งซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บควำมนิยมและไม่ไดรั้บควำมนิยม 

ดงันั้นทำงผูจ้ดัท ำจึงเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีหลำกหลำยจึงไดน้ ำขอ้มูล

ส่วนน้ีมำวิเครำะห์ในดำ้นของลูกคำ้และซอฟตแ์วร์ของบริษทัเพื่อวำงแผนแนวทำง ทำงกำรตลำดในกำร

เพิ่มยอดขำยซอฟตแ์วร์และขยำยฐำนลูกคำ้ใหก้บับริษทัต่อไป 

 



แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรทบทวนทฤษฎีของ สถำบนัทรัพยสิ์นทำงปัญญำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

(2560) กำรวิเครำะห์แนวโนม้เทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมอุตสำหกรรมดิจิทลัวำ่ เทคโนโลยท่ีี

เหมำะสมต่อกำรพฒันำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทลั ไดแ้ก่ 

ระบบกำรประมวลผลแบบคลำวด ์(Cloud Computing)เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of 

things: IoT) กำรพิสูจน์ยนืยนั/กำรตรวจจบักำรโกง (Authentication/Fraud Detection) กำรวิเครำะห์

ขอ้มูลดว้ย Big Data และเทคโนโลยกีำรพิมพส์ำมมิติ (3D Printing) พบวำ่ สัดส่วนเทคโนโลยท่ีีมี

จ ำนวนค ำขอรับสิทธิบตัรสะสมมำกท่ีสุด จะอยูใ่นส่วนเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั 3D Printing รองลงมำ

เป็นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั Cloud Computing, Big Data และ Internet of Things ทิศทำงกำรวิจยัและ

พฒันำในอุตสำหกรรมดิจิทลัของประเทศไทยควรมุ่งเนน้กำรวิจยัและพฒันำ ผลิตภณัฑใ์หมี้กำรตอบ

โจทยผ์ูใ้ชใ้นดำ้นบริกำรพื้นฐำนบนคลำวด ์อนัไดแ้ก่ Platform/ Software/ Infrastructure as a Service 

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลดว้ยอลักอริทึมบน Big Data กำรตรวจสอบควำม ปลอดภยัและพิสูจน์ตวัตน กำร

พิมพส์ำมมิติ ส ำหรับกำรพิมพย์ำ พิมพอ์ำหำร พิมพบ์รรจุภณัฑแ์ละ โครงสร้ำงตน้แบบทำงวิศวกรรม 

กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตเช่ือมต่อกบัทุกส่ิง เพื่อยกระดบัผลิตภำพของแต่ละ อุตสำหกรรม โดยเฉพำะดำ้น

กำรเกษตร กำรขนส่ง กำรบริกำร กำรเงิน กำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

เตรียมขอ้มูล Sage Cover ท่ีลูกคำ้ไดต้่อสัญญำกบับริษทัมำบนัทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่อให้

ง่ำยต่อกำรน ำไปวิเครำะห์ในโปรแกรม Power BI ในกำรบนัทึกขอ้มูลนั้น จะแยกขอ้มูลเป็น 4 ส่วน คือ 

1. ขอ้มูลของลูกคำ้ 2. ขอ้มูล Product Module ท่ีเป็นซอฟตแ์วร์หลกัของบริษทั และ 3. ขอ้มูลซอฟตแ์วร์

พิเศษของบริษทั  Special Module  4. ขอ้มูลซอฟตแ์วร์เสริมของบริษทั  3rd Party Module 



 

ขอ้มูล Product Module ของลูกคำ้ 

 

ขอ้มูล 3rd Party ของลูกคำ้ 

บนัทึกขอ้มูลเพื่อน ำมำวิเครำะห์ ท ำกำร Clean Data โดยกำรตรวจสอบและเลือกขอ้มูลท่ี

ตอ้งกำรจะน ำมำวิเครำะห์จำกเอกสำรฉบบัจริง โดยกำรน ำเขำ้โปรแกรมวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีซ ้ำกนัใน

ตำรำง Customer , Province และ Business type ใส่ขอ้มูลทุกช่อง ไม่เช่นนั้นในกำรน ำขอ้มูลเขำ้ไป

วิเครำะห์ในโปรแกรม โปรแกรมจะไม่แสดงค่ำและท ำใหก้ำรวิเครำะห์ขอ้มูลในคำดเคล่ือน  

เตรียมขอ้มูลธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยกำรเตรียมขอ้มูลเพื่อวำงแผนกลยทุธ์ทำง

กำรตลำด เพิ่มยอดขำยและพฒันำผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ เจำะกลุ่มลูกคำ้ไปยงัธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต ์

ท่ีมีรำยได ้300 ลำ้นบำท ดำวน์โหลดขอ้มูลมำจำกเวบ็ไซต ์DBDDataWarehouse+ แหล่งคน้หำขอ้มูลนิติ

บุคคล และประเภทธุรกิจในประเทศไทย โดยสืบคน้จำกค ำคน้กำรผลิตยำนยนตแ์ละกำรผลิตช้ินส่วน

ยำนยนตแ์ละน ำขอ้มูลมำจดัเก็บใน Excel 



 
เวบ็ไซต ์DBD DataWareHouse แหล่งคน้หำขอ้มูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย 

 

ท ำกำร Cleaning Data หมวดธุรกิจยำนยนตท่ี์มีรำยไดไ้ม่ถึง 300,000,000 บำท ก่อนน ำเขำ้ไป

วิเครำะห์ในโปรแกรม และสรุปผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลซอฟตแ์วร์เพื่อวำงแผนกำรตลำดในอนำคต 

กลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

1. Content Marketing 

เพื่อดึงดูดลูกคำ้องคก์รให้เขำ้มำหำเรำ และตอ้งเขียนบทควำมท่ีมีควำมเหมำะสมกบั

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเรำตอ้งกำรส่ือออกไป เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือให ้Module เพิ่มควำมเร็วในกำรบอกต่อแบบ

ปำกต่อปำกและเป็นกำรกำรท ำ SEO (ท ำเวบ็ไซตใ์ห้ติดอนัดบักำรคน้หำของกูเก้ิล) จะช่วยใหมี้ผูเ้ขำ้ชม

รำยใหม่เขำ้มำยงัเวบ็ไซต ์ เสำมำรถวำงกลไกท่ีจะส่ง content ต่อเน่ือง ไปยงัผูเ้ขำ้ชมเวบ็ไซตแ์ต่ละรำย

โดยอตัโนมติัผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ  

2. โปรโมชนัทดลองใชฟ้รี 

เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ใหผู้ส้นใจใน Order Entry Module เม่ือไดท้ดลองใชแ้ลว้ระบบใชง้ำน

ง่ำย มีควำมยดืหยุน่ อำจจะท ำใหเ้กิดกำรซ้ือในอนำคตได ้



 

3. กำรประชำสัมพนัธ์โดยจดังำนสัมมนำ 

เพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูล ประโยชนของ Order Entry Module เขำ้ไปช่วยบริหำรงำนส่วนใดในองคก์ร และ

พูดคุยถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ตอ้งกำรใหพ้ฒันำระบบไปในทิศทำงใด มีตรงไหนท่ีท ำใหผู้ใ้ชรู้้สึกวำ่

ระบบมีควำมยุง่ยำก 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. Content Marketing 

กำรเขียนบทควำมให้น่ำสนใจ ตรงกบัส่ิงท่ีเป้ำหมำยตอ้งกำรรู้ เทรนท่ีก ำลงัมำในตอนนั้นตอ้ง

อพัเดตเป็นปัจจุบนั จะลง Content วนัพุธตอนบ่ำยเน่ืองจำกพบวำ่จำกกำรดูกำรเขำ้ถึงเพจ Facebook จะมี

ยอดเขำ้มำชมหนำ้เพจเป็นช่วง พีคไทม ์ในช่วงวนัพุธบ่ำยและวนัพฤหสับดี อพัโหลดลิงคบ์ทควำมไปยงั

หนำ้เวบ็ไซตผ์ำ่น Facebook เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลลูกคำ้  

2. โปรโมชนัทดลองใชฟ้รี 

ทดลองใชฟ้รีไดอ้ำยกุำรใชง้ำนฟรีเป็นเวลำ 7 วนั มีกำรจดัเก็บขอ้มูลบริษทัท่ีเขำ้มำทดลองใช้

งำน ไม่วำ่จะเป็น ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อีเมล ์เบอร์โทรติดต่อ อีเมล ์และช่ือบริษทัท่ีท ำงำนอยู ่เหตุผล

ในกำรอยำกทดลองใชง้ำน สำมำรถน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำท ำกำรกระตุน้กำรซ้ือโดยกำรส่งข่ำวสำร หรืองำน

สัมมนำเก่ียวกบั Order Entry Module 

3. กำรประชำสัมพนัธ์โดยจดังำนสัมมนำ 

ส่ง Email เชิญลูกคำ้ ขอ้มูลฐำนลูกคำ้จำก E-mail เขำ้มำทดลองใชง้ำนฟรี ส่งขอ้มูลกำรสัมมนำ

เวลำสถำนท่ี ตำรำงกิจกรรม ลิงคล์งทะเบียนผำ่น Email สถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด อำจจะท ำกำรจดั

สัมมำผำ่นช่องทำงออนไลน์ ไม่วำ่จะเป็น Facebook, YouTube, หรืออำจจะเป็นลิงคช่์องทำงซูม เปิด

โอกำสใหลู้กคำ้ไดต้อบค ำถำมท่ีสงสัย 

เพิ่มบทควำมเทรนท่ีก ำลงัมำในปัจจุบนั ประโยชน์ของกำรน ำ Oder Entry และสำมำรถปรับใช้

งำนกบัอะไรไดบ้ำ้ง เพื่อใหลู้กคำ้รับรู้ ลูกคำ้อำจจะเกิดควำมสนใจและติดต่อมำท่ีฝ่ำยขำยเพื่อสอบถำม

รำยละเอียดเพิ่มเติมและตดัสินใจซ้ือ Module Oder Entry 



วำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเจำะกลุ่มลูกคำ้ในธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนตเ์พื่อสร้ำงกำรรับรู้

และส่ือสำรไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีน่ำเช่ือถือ สร้ำงคุณค่ำในสำยตำลูกคำ้ เพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิดกำรซ้ือในอนำคต 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

Who ลูกคำ้คือใคร: กลุ่มธุรกิจยำนยนตต์ั้งแต่องคก์รขนำดใหญ่ไปจนถึงองคก์รขนำดเล็ก                 

What ลูกคำ้ตอ้งกำรอะไร: ตอ้งกำรระบบ ERP โซลูชัน่เพื่อไปช่วยบริหำรจดักำรองคก์ร ใหมี้

ประสิทธิภำพมำกขึ้น ช่วยลดตน้ทุน ลดเวลำ ลดกำรสูญเสียโอกำส                                                 

Where ลูกคำ้อยูไ่หน: เวบ็ไซตเ์ทคโนโลยท่ีีเขำ้มำช่วยในอุตสำหกรรมยำนยนต์                               

When เม่ือไหร่ท่ีตอ้งกำร: ลูกคำ้จะเขำ้มำในเวบ็ไซตเ์ม่ือ มีควำมตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติมของบริษทั 

ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัโซลูชัน่หรือขอ้มูลในกำรติดต่อหำพนกังำนขำย เพื่ออยำกทรำบค ำแนะน ำ

โซลูชัน่ท่ีเหมำะสมกบัธุรกิจ                                                                                                                

Why ท ำไมตอ้งมำท่ีคุณ: เพรำะเรำมีประสบกำรณ์ในกำรวำงระบบ ERP กวำ่ 28 ประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บ

ควำมไวว้ำงใจมำกมำยจำกลูกคำ้หลำยบริษทั ประสบควำมส ำเร็จ 100% ในกำรวำงแผนระบบใหก้บั

ลูกคำ้                                                                                                                                                   

How หำลูกคำ้ไดอ้ยำ่งไร: วิธีกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ โดยกำรสร้ำง Content ผำ่นทำงช่องทำงต่ำงๆ ไม่วำ่จะ

เป็น Facebook, YouTube, Website กำรประชำสัมพนัธ์ไม่วำ่จะเป็นกำรเขำ้ร่วมงำน Eventนวตักรรม

เก่ียวกบัยำนยนต,์ แจกใบโบชวัร์ เป็นตน้ 

ท ำกำรตลำดดิจิทลัครบวงจร 

กำรท ำกำรตลำดโดย Push Media, Pull Media, Line Official Account ท ำใหลู้กคำ้เกิดกำรรับรู้ 

พิจำรณำ ตดัสินใจซ้ือ และเกิดกำรเก็บรักษำฐำนขอ้มูลลูกคำ้เพื่อรักษำลูกคำ้ไวใ้หค้งอยู่และหำลูกคำ้

กลุ่มเป้ำหมำยในอนำคต 

1. Push Media โดยวิธีกำรโฆษณำผำ่น YouTube 

2.  Pull Media โดยใชเ้คร่ืองมือ Google AdWords 



3. กำรท ำลูกคำ้สัมพนัธ์ Line Official Account  

กำรเติบโตของธุรกิจประเภทยำนยนตใ์นปัจจุบนั ไดมี้กำรน ำเอำระบบ ERP ไปช่วยในกำร

บริหำรงำน ใหเ้กิดควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น 

กำรส่ือสำรกำรตลำดดิจิทลัแบบครบวงจรนั้นกระตุน้ยอดขำยมำกขึ้น กำรโฆษณำท ำใหลู้กคำ้ท่ี

ยงัไม่มีควำมตอ้งกำรเกิดกำรรับรู้ เม่ือเกิดกำรรับรู้และอยำกทรำบขอ้มูลมำกขึ้นก็ใชเ้สิร์ชขอ้มูลกำร

คน้หำใน หนำ้Google ซ่ึงเรำไดท้ ำ Google Adword เพื่อเวลำลูกคำ้เสิร์ชเรำจะไดอ้ยูใ่นหนำ้แรกและเรำ

จะมีโอกำสในกำรเกิดกำรซ้ือมำกขึ้น จำกนั้นหลงัจำกท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ ก็จะแอดไลน์มำเพื่อ

สอบถำมเพิ่มเติมหรือขอค ำปรึกษำกบัพนกังำนหรือระหว่ำงท่ีรอก็จะมีระบบตอบกลบัอตัโนมติัรับเร่ือง

ไว ้ถำ้ในตอนนั้นแอดมินไม่ว่ำง ท ำใหลู้กคำ้รู้สึกวำ่เรำมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ 

สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรวิเครำะห์ซอฟตแ์วร์ของบริษทัและอุตสำหกรรมยำนยนต ์ท ำใหท้รำบถึงซอฟตแ์วร์ท่ี

ไดรั้บควำมนิยมและไม่ไดรั้บควำมนิยม จึงไดท้ ำกำรวิเครำะห์เพื่อรักษำฐำนขอ้มูลลูกคำ้เก่ำและมองหำ
ลูกคำ้ใหม่ สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้และเพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกมำกยิง่ขึ้น 
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