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สถานท่ีจดัอบรมอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ในโลกของการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งรุนแรงเชน่ทกุวนันี ้กลยทุธ์การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าจงึมีความส าคญั
ยิ่ง และประเด็น ท่ีต้องค านงึถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความส าคัญไม่เท่ากัน เน่ืองจากลกูค้าแตล่ะรายท ารายได้ให้กบั
องค์กรแตกตา่งกนั ดงันัน้ การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า จงึเป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้จดัระบบ "การตอบสนองลกูค้า" ได้อย่าง
คุ้มคา่และเฉพาะเจาะจง เพราะทรัพยากรขององค์กร ไมว่่าจะเป็นพนกังานขาย พนกังานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนัน้
มีอยูอ่ยา่งจ ากดั  ความท้าทายผู้บริหารและพนกังานฝ่ายขาย “ต้องท าอยา่งไร” ท่ีให้ลกูค้าท่ีมีอยูน่ัน้ อยูก่บัองค์กรให้นาน
แสนนานด้วย “ความภกัดี” ตอ่สินค้าและบริการหลกัสตูรนีมี้ค าตอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม..... 

 สามารถประยกุต์ใช้หลกัการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สามารถรักษาและขยายฐานลกูค้าได้อย่างตอ่เน่ือง 
หัวข้อฝึกอบรม 

 กระบวนการทางธุรกิจเก่ียวกบัลกูค้า 

 3 เสาหลกัผู้ เก่ียวข้องในการสร้าง รักษาและขยายฐานลกูค้า 

 CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร 

 อะไรคือประโยชน์ท่ีได้จากการท า CRM 

 เกณฑ์การดแูลลกูค้าด้วยแนวคดิ Customer Pyramid Model Analysis 

 หลกัการในการสร้างโปรแกรมและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

 อะไรคือเกณฑ์การก าหนดระดบัความส าคญัของลกูค้า 

 กระบวนการบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

 หลกัการในการเก็บฐานข้อมลูของลกูค้า 

 แนวทางการวิเคราะห์และพยากรณ์พฤตกิรรมการซือ้ของลกูค้า 

 Get & Give Strategy : กลยทุธ์การสร้างสมดลุแหง่ความภกัดีระหวา่งผู้ขายกบัผู้ ซือ้ 

 โปรแกรมการหาข้อบกพร่องและลางบอกเหตกุารจากไปของลกูค้า 

 กลยทุธ์การแยง่ชิงลกูค้ากลบัคืนมาต้องท าอยา่งไร 

หลกัสูตร กลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้ดว้ย CRM เพือ่เพิม่ยอดขายและรกัษาสายสมัพนัธ ์
วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2563 

เวลา 09.00-16.00 น.  
โรงแรมอไรซ้ สขุมุวิท 26 
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 กลยทุธ์การรักษาลกูค้าให้อยู่กบัเราไมห่นีจากไปไหนต้องท าอย่างไร 

 กลยทุธ์การขยายฐานลกูค้า/ชว่งชิงลกูค้ามาจากคูแ่ขง่ขนัต้องท าอยา่งไร  

 โปรแกรมการขยายขอบเขตความสมัพนัธ์ เพ่ือความคงอยูแ่ละความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ประกอบด้วย 
 1. การขายตอ่เน่ือง (Cross Selling)   
 2. การขายตอ่ยอด (Up Selling)   
 3. การขายขยายวง (Affinity Selling)   
 4. การคงอยูข่องลกูค้า (Customer Retention) 
 5. การพยากรณ์พฤติกรรมของลกูค้า (Customer Behavior Prediction) 
วิธีการฝึกอบรม: 

 บรรยายน า กิจกรรม ถกอภิปราย และบทบาทสมมตฝึิกปฏิบตัิ 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 

 1 วนั  
เหมาะส าหรับ: 

 พนกังานขาย พนกังานการตลาด และผู้สนใจทัว่ไป 
วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติามเอกสารแนบ) 
การศึกษา 
 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นการตลาด การขาย และการบรกิาร และทรพัยากรบุคคล 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีช าระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 

3,900 273 (117) 4,056 

    Early Bird ช าระลว่งหนา้ 3,500 245 (105) 3,640 

  Pro สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปทา่นละ 3,300 231 (99) 3,432 

 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
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          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email:ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 

 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 

Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร กลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้ดว้ย CRM เพือ่เพิม่ยอดขายและ

รกัษาสายสมัพนัธ ์
 ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


