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หลกัสตูร การบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ ดว้ยระบบ CRM

(Customer Relationship Management)

วนัท่ีอบรม  18 ตลุาคม 2561 และ 19 ตลุาคม 2561 โรงแรมบูเลอวารด์ โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5

หลกัการและเหตผุล ( 2 วนั)

          การตลาดความสมัพันธก์บัลกูคา้เขา้มามบีทบาทอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ บรหิารบรษัิทแบบ New Company ในยคุ 
New Economy ซึง่ลกูคา้มคีวามรวดเร็วในการตดัสนิใจเลอืกสนิคา้และบรกิารอยา่งยิง่จนทําให ้ผูข้ายตอ้งเพิม่พนูศกัยภาพของกล
ยทุธแ์ละความสามารถของทมีงาน เพือ่เหนีย่วรัง้และสรา้งความจงรักภกัดมีใิหล้กูคา้หลดุลอยออกจากวงจรของ ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของตน ใครยิง่สามารถเพิม่พนูความสามารถในการตลาดความสมัพันธก์บัลกูคา้ (CRM) มากเทา่ไรก็จะสามารถยดึเหนีย่ว
ลกูคา้ทีสํ่าคญัใหอ้ยูก่บัตนนานเทา่นาน

         สิง่ทีธ่รุกจิของคณุตอ้งการ ในการทําธรุกจิการหาลกูคา้ใหมถ่อืไดว้า่เป็นเรือ่งทีสํ่าคญัมาก แตส่ ิง่ทีสํ่าคญัและยากกวา่ คอืการ
รักษาลกูคา้เกา่ใหอ้ยูเ่คยีงขา้งธรุกจิของเราไปนานๆ และระบบ CRM จะชว่ยทําใหธ้รุกจิของคณุแตกตา่งและเหนอืกวา่คูแ่ขง่ อกีทัง้
จะเป็นทัง้เพือ่นและตวัชว่ยทีจ่ะทําใหธ้รุกจิของคณุสรา้งความสมดลุระหวา่งการหาลกูคา้ใหมแ่ละรักษาลกูคา้เกา่ ควบคูไ่ปกบัการ
พัฒนาการขายสนิคา้และบรกิาร ใหม้มีาตราฐานและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

         การบรรยายจะเนน้ Workshop สอนการใชร้ะบบ CRM เพือ่ใหเ้กดิการเริม่ตน้ใชง้านระบบ CRM ในธรุกจิอยา่งจรงิจัง นําไปใช ้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และไดรั้บประโยชนจ์ากระบบ CRM อยา่งสงูสดุ

         ในการเริม่ตน้ทําระบบ CRM ของตวัเองนัน้ เราสามารถเริม่ใชง้านระบบ CRM เบือ้งตน้ได ้โดยระบบทีเ่ลอืกนํามาใชใ้นการ
อบรม เป็นระบบทีเ่ราสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ย ซึง่เหมาะสมกบั SMEs ทีส่นใจจะเริม่นําระบบ CRM เขา้มาใชเ้พือ่การ
บรหิารธรุกจิ

 ทําไมตอ้งเรยีนหลกัสตูรนี้

• เพิม่ประสทิธภิาพงานขายดว้ยระบบ CRM • บรหิารลกูคา้และงานขายดว้ยระบบ CRM

• มคีวามรูเ้กีย่วกบัระบบ CRM เพือ่นําไปใชพั้ฒนาการขายสนิคา้และบรกิาร

• ไดรั้บคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบ CRM และมปีระสบการณ์มายาวนาน

• ผูเ้ขา้อบรมสามารถมรีะบบ CRM ของตวัเองไดท้ันท ีแบบไมม่คีา่ใชจ้า่ย

• เริม่มฐีานขอ้มลูลกูคา้ในระบบ และนําไปใชใ้นการวเิคราะหต์อ่ยอดธรุกจิในอนาคต

วนัพฤหสับดทีี ่18 ตลุาคม 2561 (อาจารยส์งา่ อรา่มวทิย)์
เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น. - 09.00 น.
CRM คอื วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพสําหรับ สรา้ง รักษา และขยายความสมัพันธก์บัลกูคา้ (คูค่า้) ดงันัน้ CRM เป็นการรว่มมอืของทกุคน 
ทกุแผนกในบรษัิท CRM จงึเป็นการใชก้ลยทุธ ์และ ยทุธวธิี
09.00 – 12.00 เตรยีมความพรอ้ม
• ตอ้งเขา้ใจ การใหบ้รกิารลกูคา้ ไมเ่หมอืนกบั การรักษาลกูคา้
• ทกุคน ทกุแผนก ตอ้งทํางานเป็นทมี ( การสือ่สาร  การใหข้อ้มลู  การทํางาน)
• เครือ่งมอื ระบบ อปุกรณ์  ตอ้งใชง้า่ย และมปีระสทิธภิาพ
• เตรยีมความพรอ้มเรือ่ง E - COMMERCE
ระดบัของการบรหิาร/ การขาย
ระดบัที ่1 คูค่า้ตดิตอ่ครัง้แรก           ระดบัที ่2 คูค่า้ตดิตอ่ซํ้า          ระดบัที ่3 คูค่า้ชว่ยประชาสมัพันธ์
***ผูเ้ขา้สมัมนาทํา WORK SHOP
โครงรา่งความสมัพันธก์บัคูค่า้ ระหวา่ง 3 ระดบัองคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาเลอืกโครงรา่ง
1. ประเภท สนิคา้ หรอื บรกิาร      2. ความคาดหวงัของกลุม่คูค่า้        3. แรงผลกัดนัจากการแขง่ขนัในตลาด
***ผูเ้ขา้สมัมนาทํา WORK SHOP
ลกัษณะและหลกัการของโครงรา่ง
• ลกัษณะ:  รปูทรงพรีะมดิ หลกัการ :  คูค่า้ระดบั 1 >คูค่า้ระดบั 2 >คูค่า้ระดบั 3
• ลกัษณะ : รปูทรงนาฬกิารทรายหลกัการ  : คูค่า้ระดบั 1 >คูค่า้ระดบั 2 <คูค่า้ระดบั 3
• ลกัษณะ : รปูทรง หกเหลีย่ม หลกัการ : คูค่า้ระดบั 1 <คูค่า้ระดบั 2 >คูค่า้ระดบั 3
***ผูเ้ขา้สมัมนาทํา WORK SHOP



13.00-16.00  ยทุธวธิ ีการปฏบิตัติอ่คูค่า้

ระดบัที ่1 การเริม่ทําธรุกจิครัง้แรก หรอื ครัง้เดยีว

1 ทกุอยา่งตอ้งงา่ยสําหรับคูค่า้                     2. พนักงานตอ้งบรกิารดว้ยใจ (พดูจาไพเราะ กระตอืรอืรน้ สภุาพ ใหเ้กยีรตคิูค่า้)

ระดบัที ่2 การทําธรุกจิซํา้

1.ตดิตอ่ เยีย่มเยยีน  ประเมนิ หาโอกาสขยายความสมัพันธ ์         2.บรกิารเป็นพเิศษ  เป็นการเฉพาะ เพือ่ทําใหคู้ค่า้ภมูใิจ

ระดบั 3 การใหคู้ค่า้ชว่ยประชาสมัพันธ์

1.ใหคู้ค่า้ไดรั้บรูส้ ิง่ทีม่คีณุคา่  เพือ่จงูใจใหคู้ค่า้ประชาสมัพันธ ์       2.ผูเ้ขา้สมัมนาทํา ROLE PLAY

การใช ้บรหิาร คูค่า้ ดว้ย CUSTOMER EVALUATION PROFILE

การใชเ้กณฑก์ารวดัผล เพือ่บรหิารคูค่า้ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ

เกณฑท์ี ่1 ศกัยภาพ  ความมชีือ่เสยีง ทีม่ตีอ่บรษัิท เกณฑท์ี ่2 ความสม่ําเสมอในการธรุกจิ

เกณฑท์ี ่3 สรา้งผลกําไร ใหบ้รษัิท เกณฑท์ี ่4 ความภกัดทีีม่ตีอ่บรษัิท

วธิกีารประเมนิ และแนวทางบรหิาร

• จะใชข้อ้มลูจรงิ และเสนอวธิบีรหิาร

***ผูเ้ขา้สมัมนาทํา WORK SHOP

วนัศกุรท์ ี ่19 ตลุาคม 2561 (คณุนภสั อรณุสกลุวงศ)์

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น. - 09.00 น.

• รูจั้กกบัระบบ CRM เครือ่งมอืเพิม่ประสทิธภิาพงานขาย (1.5 Hours.) (9:00AM-10:30AM)

o ระบบ CRM คอือะไร o ทําไม CRM ถงึสําคญัตอ่ธรุกจิ      o ความสามารถของระบบ CRM

• Workshop – สรา้งระบบ CRM ของตวัเอง

o การสรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้จาก Channel ตา่งๆ (10:30AM-12:00PM)

・ Walk-in/Call/Email/Website/Facebook

o การ Follow-up ตดิตามลกูคา้(1:00PM-2:00PM)

・ Activity Management (Task/Event/Call) ・ Next Step

o การวดัประสทิธภิาพการขายของทมีงาน (2:00PM-3:00PM)

・ Deal/Opportunity Management ・ Sales Performance

• Other CRM Features (3:00PM-3:30PM)

• Q&A (3:30PM-4:30PM)

สิง่ท ีต่อ้งเตรยีมในการอบรม

1. Notebook

2. ขอ้มลูการตดิตอ่ของลกูคา้ เชน่ ชือ่ผูต้ดิตอ่ ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมลล์

3. คําถามเรือ่งการเริม่ใชง้านระบบ CRM



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร การบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM

(Customer Relationship Management)

ราคาปกติท่านละ 10,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 10,700 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 8,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


