
 

 
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 , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

เทคนคิการสรา้งและการรกัษาฐานลกูคา้  
(Customer Retention)  

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 
11 กนัยายน 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล  
           การแขง่ขันทางดา้นการบรกิารของธรุกจิการสืTอสาร ณ ปัจจบัุนนี]มคีวามรุนแรงมากขึ]น เพราะ แต่ละคา่ยต่างก็
จะพยายามทีTจะเพิTมฐานจํานวนลกูคา้ใหม้ากขึ]น แตส่ิTงทีTสาํคัญของการบรกิาร ทีTธรุกจิไม่ควรจะมองขา้ม คอื การรักษา
ฐานลกูคา้ใหอ้ยูก่ับเราไดน้านทีTสดุ ซึTงเป็นสิTงทีTแต่ละ องคก์รจะตอ้งตระหนักและใหค้วามสําคัญเป็นอยา่งยิTง เพราะ
การรักษาฐานลกูคา้ไวไ้ดนั้]น ยอ่มไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั แตเ่ราจะสามารถรกัษาฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งไร นี�คอื 
คาํถามที�ทกุองคก์รตอ้งคดิ   
           หลักสตูรนี]จะเป็นหลักสตูรทีTใหค้วามรูท้กัษะและเทคนคิในการเขา้ถงึและรับรูค้วามตอ้งการของลูกคา้ 
ตลอดจนจะไดรั้บเทคนคิในการโนม้นา้วใจลกูคา้ใหอ้ยู่กบัเราไดน้านทีTสดุ โดยรูจั้ก การสรา้งและรักษาความสมัพันธ์
กบัลกูคา้ และทีTสาํคัญผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูร้ะบบวธิใีนการ ตดิตามลูกคา้ใหอ้ยู่กบัเราไดน้านทีTสดุ ทั ]งนี]เพืTอเป็น
โอกาสขององคก์รเราต่อไป  
 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึเทคนคิวธิกีารรักษาลกูคา้ใหอ้ยูก่ับเราไดน้านๆ  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นวธิกีารในการสรา้งความสัมพันธก์บัลกูคา้  
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิตัดิา้นการสรา้งความสมัพันธก์ับลกูคา้  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. กจิกรรม Workshop ทําไมลกูคา้จงึเปลีTยนใจ  
2. เหตุผลในใจทีTลกูคา้ตอ้งการเปลีTยนแปลง  
3. ขั ]นตอนการเขา้ถงึความรูส้กึลกูคา้  
4. การถามลกูคา้เพืTอคน้หาความในใจทีTแทจ้รงิ  
5. กจิกรรม บทบาทสมมต ิการถามและการคน้หาความในใจลูกคา้  
6. การสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึ]นทนัทขีณะสนทนา  
7. กจิกรรม Workshop วธิกีารสนทนากับประเภทลกูคา้ตา่งๆ  
8. วธิกีารโนม้นา้วใจลกูคา้ดว้ยคําพูด  
9. การตดิตามลกูคา้อย่างใกลช้ดิ  
10. การจัดกลุ่มลกูคา้เพืTอการรักษาฐาน  
11. สสีนัหรอืกจิกรรมของการสรา้งสมัพันธล์กูคา้  
12. สรุปและตอบคําถาม 



 

 
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 , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

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

ชําระภายใน 11 กนัยายน 2563 
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 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 สงิหาคม 2563 (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 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, เทคนคิการสรา้งฐานลูกคา้, เทคนคิการรักษาฐานลกูคา้ 


