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หลกัสตูร การบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ี�เป็นเลศิ (CRM)  
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

4 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกแหง่ธรุกจิ กลยุทธก์ารแขง่ขนัเพืCอสรา้งความแตกต่างอย่างเหนอืชั Lนกวา่คูแ่ขง่ในการแย่งชงิสว่นแบง่

ทางการตลาดมคีวามจําเป็นอย่างยิCง  สําหรับสนิคา้ประเภทเดยีวกันหรอืบางครั Lงอาจจะวางยุทธศาสตรไ์ปไกลถงึขนาด
ทีCตอ้งการเป็นผูนํ้าทางการตลาด  ไมว่า่จะเป็นกลยุทธท์างดา้นราคา  คณุภาพของผลติภณัฑ ์และทางดา้นการ
สง่เสรมิดา้นการขายและการตลาด โดยไดม้กีารพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วจัิย และคดิคน้นวัตกรรมใหม่ๆ  กลายมา
เป็นเทคโนโลย ีลํLาทนัสมัยเขา้มาประยุกตใ์ชอ้ยูต่ลอดเวลา เพืCอใหไ้ดเ้ป้าหมายสดุทา้ยในดา้นการเพิCมยอดขาย มผีล
กําไร ธรุกจิเจรญิเตบิโตขึLน พยายามสรา้งพฤตกิรรมการซืLอจากลูกคา้ใหม่และซืLอซํLาจากลูกคา้เดมิใหม้ากขึLน แตใ่น
ความเป็นจรงิแลว้กลยุทธใ์นการสรา้งความแตกตา่งนัLนนอกจากความแตกต่างดา้นสนิคา้ ควรจะคํานงึถงึเทคนคิความ
แตกต่างในดา้นบรกิารทีCเป็นการสรา้งระบบการบรหิารลกูคา้สมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ  เพืCอความไดเ้ปรยีบและรักษา
ลกูคา้ สามารถครองใจใหอ้ยูก่บัเราตลอดเวลา มคีวามจงรักภกัดตีอ่ตราสนิคา้และตราองคก์ร การสรา้งความประทบัใจ
ในการบรกิารดว้ยใจทีCเป็นเลศิ จงึเป็นพันธะกจิหรอื  กลยทุธสํ์าคัญทีCจะสรา้งความสําเร็จใหก้บัเราและองคก์รไดใ้น
ระยะยาวในเชงิการแขง่ขันทางธรุกจิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารทีCประทบัใจได ้
2. สรา้งทศันคตทิีCดใีนงานใหบ้รกิารลกูคา้ 
3. เรยีนรูเ้ทคนคิ และกระบวนการต่างๆ ในการสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ 
4. เรยีนรูเ้ทคนคิการบรกิารดว้ยใจ เพืCอครองใจ และสรา้งความประทบัใจในการจงรักภกัดตีอ่ตราสนิคา้และ

องคก์ร  
5. เรยีนรูเ้ทคนคิการจัดการและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
6. เรยีนรู ้และทําความเขา้ใจกบัการสรา้งระบบการบรหิารลกูคา้สมัพันธ ์ทั Lงระบบในรูปแบบตา่งๆเพีCอสรา้งความ

ประทบัใจใหเ้ป็นรปูธรรมทีCสามารถลงมอืปฏบิตัไิด ้
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  

1) แนวโนม้และความสําคัญของงานบรกิาร และธรุกจิการบรกิาร 
บรกิารทีCดเีลศิตอ้งบรกิารลกูคา้แบบสรา้งความสมัพันธ ์

Workshop: CRM Process Problem 

2) ทศันคต ิและภมูคิุม้กนัการบรกิารยคุใหม(่เหนือกวา่คูแ่ขง่) 
3) ความคาดหวังการบรกิารจากลกูคา้(ตอบสนองไดท้กุระดับ) 
4) จติสํานกึการบรกิารดว้ยใจ Service mind ทีCไดใ้จลูกคา้ 
5) จุดออ่นการบรกิารลกูคา้สมัพันธท์ีCไมค่วรมองขา้ม 
6) เคล็ดลับการเพิCมคณุภาพการบรกิารลกูคา้สมัพันธใ์นระยะยาว 
7) การสรา้งความสม้พน้ธท์ั Lงกับลูกคา้ภายใน และลูกคา้ภายนอก 
8) เสน้ทางการสรา้งระบบการบรหิารลูกคา้สมัพันธท์ั Lงระบบ 
9) ความสําคัญของ CRM ทีCเป็นกระบวนการสรา้งความสัมพันธล์กูคา้ 
     Workshop: CRM Process Analysis 

10) ยกระดับการบรหิารลูกคา้สมัพันธจ์ากพืLนฐานถงึระดับสงู (CRM , CEM และ CPM)  
11) วธิกีารจัดเก็บขอ้มลูในการตดิตามและดูแล(สรา้งความประทับใจ) 
12) การรับมอืกบัสถานการณท์ีCยากลําบาก : คําตอ่ว่าจากลกูคา้ 

Workshop: CRM Process Solution      
 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
เหมาะสําหรับผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับในองคก์ร บคุคลผูท้ีCมสีว่นเกีCยวขอ้งในการนําไปพัฒนา และฝึกอบรม  
และบคุคลทัCวไปทีCสนใจในดา้นการบรกิารลกูคา้ในเชงิการบรหิารลกูคา้สมัพันธแ์นวใหม ่
 

วธิกีารและรปูแบบการฝึกอบรม 
            - การบรรยาย =60%, กจิกรรมการเรยีนรู ้= 40% 
            - กจิกรรมประกอบการเรยีนรู ้(Learning in Action) 
            - การแลกเปลีCยนความคดิเห็น และฝึกปฏบัิตริ่วมกัน (Workshop) 
            - สรุปทบทวนบรบิทและถามคําถามในแตล่ะ Module ทดสอบความเขา้ใจ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 4 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย  
3 % 

รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร,บรหิาร,ลกูคา้,สมัพันธ,์เป็นเลศิ,CRM 


