
                                                                                                                                                                  

Outline Hipo 

 
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.co.th  

การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้เชงิรกุ 
Proactive Customer Relationship Management (CRM) 

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคุณภาพกวา่ 30 ปี 

 

9 พฤศจกิายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล: 
     การสรา้งสายสมัพันธก์บัลูกคา้ ไดท้วคีวามสําคัญมากขึcนในยุคนีcไม่ว่าจะเป็นธรุกจิขายสนิคา้หรอื
ธรุกจิใหบ้รกิาร หากธรุกจิใดไม่เนน้การบรหิารความสมัพันธก์ับลูกคา้ ธรุกจินัcนย่อมสญูหายไปจากโลกของ
การแข่งขันอย่างแน่นอน  เนืZองจากความสัมพันธก์ับธรุกจิ เป็นปัจจัยหลักทีZสําคัญปัจจัยหนึZงทีZลูกคา้ใชใ้น
การเลอืกทีZจะซืcอหรือไม่ซืcอสนิคา้ ใชห้รือไม่ใชบ้รกิารกับธุรกจิหนึZงๆ ในยุคการแข่งขันทีZทวคีวามรุนแรง
เชน่นีc สนิคา้และบรกิารในแต่ละธรุกจิย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสมัพันธ”์ จะเป็นสิZงทีZสรา้งความ
แตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนทีZมัดใจลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ อย่างไรก็ตาม พฤตกิรรมลูกคา้ในปัจจุบันเลือก
ซืcอสนิคา้และบรกิารจากหลากหลายชอ่งทางทั cงรูปแบบการพบปะพนักงานหรอืทางโทรศัพท ์หรอืผ่านชอ่ง
ทางการบรกิารดว้ยตนเองโดยเฉพาะทางอนิเตอรเ์น็ตหรือ Social Media จําเป็นอย่างยิZงทีZธรุกจิตอ้งให ้
ความสําคัญกับชอ่งทางนีcมากขึcนควบคูไ่ปดว้ย 
            หลักสตูรนีcจงึไดพั้ฒนาขึcนมาเพืZอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์
จรงิในการเขา้ใจลูกคา้และสรา้งสัมพันธใ์หด้ิZงลกึมากขึcน ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การสรา้งสาย
สัมพันธก์ับลูกคา้ เมืZอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการสรา้งสาย
สมัพันธอ์ย่างสมัฤทธิmผลไดด้ว้ยตนเอง 
 

 
 

วตัถปุระสงค:์   
      1. เพืZอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการบรหิารความสมัพันธก์ับลูกคา้ 
      2.เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจน
ถกูอกถกูใจลกูคา้ 
      3. เพืZอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop: 
1. กรอบแนวคดิ “การบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้-CRM” 
2. การหาลกูคา้ใหม ่และการรักษาลกูคา้เกา่ พรอ้มเทคนคิ 

• เรยีนรูว้ธิกีาร หรอื ชอ่งทางการหาลกูคา้ใหม ่
• วธิกีารรักษาฐานลกูคา้เกา่ใหจ้งรักภักดไีม่หนไีปไหน 
• การวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้เกา่ เพืZอขายสนิคา้และบรกิารเพิZม 

3. หลักของการบรหิารความสมัพันธ-์ เรยีนรูหั้วใจของการบรหิารความสมัพันธก์ับลูกคา้ 
4. ลําดับ/ ขั cนตอนการบรหิารความสมัพันธ ์– เรยีนรูลํ้าดับการหยัZงรากลกึความสมัพันธก์บัลูกคา้ 
5. ลกูคา้ทีZควรสรา้งความสมัพันธด์ว้ย- ลูกคา้กลุ่มใดทีZควรทุม่เทในการสรา้ง CRM ดว้ย 
6. เครืZองมอืในการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ 

• Human Touch 
            - Face-to-Face 

• Non-Human Touch 
            - Social Media Line 

7. การจัดการกบัการแสดงความคดิเห็นของลูกคา้ 
• คําชืZนชมและความประทับใจของลกูคา้ 

8. การรับมอืกบัคําตอ่วา่และความไม่พอใจของลกูคา้ 
• การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ 

9. เทคนคิการสืZอสารกบัลกูคา้เพืZอความรูส้กึและประสบการณ์ทีZด ี
10. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน) 

ชําระภายใน 9 พฤศจกิายน 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 26 ตลุาคม 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 ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิทของท่าน และชืZอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
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     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, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม ,สมัมนา ,หลักสตูร ,Management ,Relationship ,Customer ,Proactive, การบรหิาร ,ลกูคา้, เชงิ
รุก,CRM 


