
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรม การบรหิารบรกิารบนพื#นฐานของ 
CRM 

(Service Management Based on CRM) 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

11 มนีาคม 2562 
09.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

การบรกิารดว้ยสายสัมพันธก์บัลกูคา้ ไดท้วคีวามสําคัญมากขึcนในยุคนีcไม่วา่จะเป็นธรุกจิขายสนิคา้หรอืธรุกจิใหบ้รกิาร 
หากธรุกจิใดไมเ่นน้การบรหิารความสมัพันธก์บัลูกคา้ ธรุกจินัcนยอ่มสญูหายไปจากโลกของการแขง่ขันอยา่งแน่นอน  
เนืZองจากความสมัพันธก์ับธรุกจิ เป็นปัจจัยหลักทีZสําคัญปัจจัยหนึZงทีZลกูคา้ใชใ้นการเลอืกทีZจะซืcอหรอืไม่ซืcอสนิคา้ ใช ้
หรอืไม่ใชบ้รกิารกบัธรุกจิหนึZงๆ ในยุคการแขง่ขันทีZทวคีวามรุนแรงเชน่นีc สนิคา้และบรกิารในแต่ละธรุกจิย่อมไม่
แตกต่างกนัมากนัก แต ่ “สายสมัพันธด์ว้ยบรกิารอย่างมอือาชพี” จะเป็นสิZงทีZสรา้งความแตกตา่งและจะเป็นโซต่รวนทีZ
มัดใจลกูคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 

วตัถปุระสงค:์ 
   
1. เพืZอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืZองการบรหิารการบรกิารบนพืcนฐานของการสรา้งสายสมัพันธก์ับลูกคา้  
2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
1. ความสําคัญ และ ความหมายของ CRM ในมุมมองของลกูคา้ และ ธรุกจิ 
2. ความตอ้งการ และ ความคาดหวังของลูกคา้ทีZมตีอ่ผูข้าย (ธรุกจิ) 
3. การออกแบบมาตรฐานการบรกิารจากกระบวนการทํางานของบรษัิทฯ 

1. กอ่นการขาย 
2. ระหว่างการขาย  
3. หลังการขาย 

4. กจิกรรม “การสรา้งมาตรฐานการบรกิารของบรษัิทฯ” พรอ้มนําเสนอ 
5. การบรหิารการบรกิาร เพืZอสรา้งความประทบัใจในทกุจุดสมัผัส 

1. การปฏบิตัเิมืZอพนักงานพบลูกคา้  
2. การปฏบิตัเิมืZอใหลู้กคา้รอ 
3. การปฏบิตัเิมืZอลกูคา้ขอขอ้มลู 
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4. การปฏบิตัเิมืZอลกูคา้ชาํระเงนิ 
5. การปฏบิตัเิมืZอตอ้งสง่ลกูคา้ตอ่ไปยังผูอ้ืZน 

6. กจิกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบรกิาร เพืZอสง่มอบความประทบัใจ” 
7. ตัวอย่าง รปูแบบระบบการบรกิารอยา่งมอือาชพีของธรุกจิอืZน 
8. กจิกรรมระดมสมอง:  “รปูแบบการบรกิารของบรษิทัฯ”  
9. ระบบการรับขอ้รอ้งเรยีนและการแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้  

1. การจัดทําระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
2. การจัดการหนา้งาน 
3. ระบบ Call center ของบรษัิท   
4. การนําขอ้รอ้งเรยีนมาปรับปรงุอย่างเป็นระบบ 

10. กจิกรรม: “ระดมปัญหาการบรกิารและการแกไ้ข” 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  11 มนีาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 24 กมุภาพนัธ ์2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืZอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ 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 
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อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, CRM, บรหิาร, ความสมัพันธ,์ ลกูคา้, ธรุกจิ, สายสมัพันธ,์ มอือาชพี 


