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หลกัสตูร การบรหิารลกูคา้ดว้ยการสรา้ง 

และรกัษาฐานลกูคา้  
Strategic Customer Management  

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัUน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีUมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

23 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล  
ในโลกของการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งรุนแรงเชน่ทกุวันนี ̂แนวความคดิทีUทกุคนควรตอ้งคํานงึถงึ คอื ลกูคา้คอื

ทรพัยส์นิที�ตอ้งหาเพิ�มและรกัษาไวใ้หง้อกเงย  เนืUองจากเขาทํารายไดใ้หก้ับองคก์รจากการซือ̂สนิคา้และบรกิาร 
รวมถงึการแนะนําบอกตอ่ใหค้นอืUนทราบ ดังนัน̂ การบรหิารลูกคา้ จงึเป็นกลยุทธท์ีUทกุองคก์รตอ้งใหค้วามสําคัญ ไม่วา่
จะเป็นการสรา้งและหาลูกคา้ใหม่ ขณะเดยีวกันตอ้งมวีธิกีารในการรักษาลูกคา้เก่าใหจ้งรักภักดกีับสนิคา้และบรกิาร 
เนืUองจาก ทรัพยากรขององคก์ร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึงบประมาณนัน̂มอียู่อย่างจํากัด  
ความทา้ทายผูบ้รหิาร และ พนักงานทุกคน คอื จะทําอย่างไรทีUจะทําใหเ้ราสามารถบรหิารลูกคา้ใหอ้ยู่กับองคก์รให ้
นานแสนนานบนพืน̂ฐานของความประทบัใจต่อสนิคา้และบรกิาร..... หลักสตูรนี^มคํีาตอบ 

หลักสูตรนี^ จงึไดพั้ฒนาขึน̂มาเพืUอใหท้มีนักขาย ทมีผูใ้หบ้รกิาร หัวหนา้ทมีขาย ผูจั้ดการฝ่ายบรกิาร รวมถงึ
ผูบ้รหิารในทุกระดับ ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ และ กระบวนการในการบรหิารลูกคา้อย่างเป็นระบบ กลยุทธก์ารหาลูกคา้ใหม ่
และการสรา้งความสัมพันธก์ับลูกคา้เก่าในระยะยาวเพืUอรักษาฐานลูกคา้ เรยีนรูห้ลักเกณฑใ์นการจัดความสําคัญของ
ลูกคา้ ระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์ารบรหิารลูกคา้แต่ละกลุ่ม เมืUอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูด้า้นการใหบ้รกิารอยา่งเป็นเลศิไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์ 
1. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลักการและเทคนคิในการบรหิารลกูคา้ 
2. เพืUอเรยีนรูแ้ละกําหนดกําหนดกลยทุธใ์นการสรา้งและรักษาฐานลกูคา้  
3. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีUได ้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในงานทีUรับผดิชอบ 

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
1. กรอบแนวคดิในการบรหิารลูกคา้ 

• ความสําคัญของลกูคา้อยูท่ีUไหน 
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2. ประเภทของลกูคา้ในเชงิธรุกจิ 
• Suspects 
• Prospects 
• Customers 
• Clients 

3. แนวทางการหาลกูคา้ใหม ่
4. ขัน̂ตอนการจัดการและบรหิารลูกคา้ใหม ่

• การเตรยีมตัวและวางแผน 
• การเขา้พบเพืUอเสนอขาย 
• การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย 

5. แนวทางการรักษาฐานลกูคา้ 
• การบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ (Customer Relationship Management) 
• รูปแบบการบรหิารความสัมพันธก์ับลกูคา้ 

6. ขัน̂ตอนการบรหิารความสมัพันธก์บัลกูคา้ 
• สรา้ง 
• รักษา 
• ขยาย 
• แพร ่

7. เทคนคิการปฏสิมัพันธก์บัลกูคา้ (Customer Interaction) 
• Human Touch 
• Non-Human Touch 

8. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบรหิารลกูคา้ 
9. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 23 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 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̂
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืUอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU 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, การบรหิาร, สรา้งฐานลกูคา้, เทคนคิ,การสรา้งลูกคา้ใหม,่การรักษาฐานลูกคา้, การหาลกูคา้ใหม,่การรักษาลกูคา้เกา่,บรหิารลกูคา้ 


