
 

 
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  

หลกัสตูร การบรหิารบรกิารบนพื"นฐานของ CRM 
(Service Management Based on CRM) 

 
วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีYยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ทีYใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั ]งวงการมากกวา่ 25 ปี 

 

2 กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
           การบรกิารดว้ยสายสมัพันธก์บัลกูคา้ ไดท้วคีวามสําคัญมากขึ]นในยุคนี]ไม่วา่จะเป็นธรุกจิขายสนิคา้หรอืธรุกจิ
ใหบ้รกิาร หากธรุกจิใดไมเ่นน้การบรหิารความสัมพันธก์ับลกูคา้ ธรุกจินั]นยอ่มสญูหายไปจากโลกของการแขง่ขันอยา่ง
แน่นอน  เนืYองจากความสมัพันธก์บัธรุกจิ เป็นปัจจัยหลักทีYสาํคัญปัจจัยหนึYงทีYลกูคา้ใชใ้นการเลอืกทีYจะซื]อหรอืไมซ่ื]อ
สนิคา้ ใชห้รอืไม่ใชบ้รกิารกบัธรุกจิหนึYงๆ ในยุคการแขง่ขนัทีYทวคีวามรนุแรงเชน่นี] สนิคา้และบรกิารในแต่ละธรุกจิย่อม
ไมแ่ตกต่างกนัมากนัก แต ่“สายสมัพันธด์ว้ยบรกิารอย่างมอือาชพี” จะเป็นสิYงทีYสรา้งความแตกตา่งและจะเป็นโซต่รวน
ทีYมัดใจลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 

วตัถปุระสงค:์ 
   
1. เพืYอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืYองการบรหิารการบรกิารบนพื]นฐานของการสรา้งสายสมัพันธก์ับลูกคา้  
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีYไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

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

1. กอ่นการขาย 
2. ระหว่างการขาย  
3. หลังการขาย 

4. กจิกรรม “การสรา้งมาตรฐานการบรกิารของบรษัิทฯ” พรอ้มนําเสนอ 
5. การบรหิารการบรกิาร เพืYอสรา้งความประทบัใจในทกุจุดสมัผัส 

1. การปฏบิตัเิมืYอพนักงานพบลูกคา้  
2. การปฏบิตัเิมืYอใหลู้กคา้รอ 
3. การปฏบิตัเิมืYอลกูคา้ขอขอ้มลู 
4. การปฏบิตัเิมืYอลกูคา้ชาํระเงนิ 
5. การปฏบิตัเิมืYอตอ้งสง่ลกูคา้ตอ่ไปยังผูอ้ืYน 

6. กจิกรรม “แนวทาง การพัฒนาพนักงานบรกิาร เพืYอสง่มอบความประทบัใจ” 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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7. ตัวอย่าง รปูแบบระบบการบรกิารอยา่งมอือาชพีของธรุกจิอืYน 
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  2 กรกฎาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 18 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY 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, CRM, บรหิาร, ความสมัพันธ,์ ลกูคา้, ธรุกจิ, สายสมัพันธ,์ มอือาชพี 


