
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

เทคนคิการสรา้งระบบการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์
(CRM) เพือ่สรา้งการบรกิารทีป่ระทบัใจ 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์ุกจิ  ตรยีุทธวฒันา 

ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุยก์วา่ 20 ปี 

 
 

6 มกราคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

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

 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกแหง่ธรุกจิ กลยทุธก์ารแขง่ขันเพือ่สรา้งความแตกต่างอย่างเหนือชัน้กว่าคู่แข่งในการแย่ง

ชงิสว่นแบ่งทางการตลาดมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่  ส าหรับสนิคา้ประเภทเดยีวกันหรอืบางครัง้อาจจะวาง
ยทุธศาสตรไ์ปไกลถงึขนาดทีต่อ้งการเป็นผูน้ าทางการตลาด  ไมว่า่จะเป็นกลยทุธท์างดา้นราคา  คณุภาพ
ของผลติภัณฑ์ และทางดา้นการส่งเสรมิดา้นการขายและการตลาด โดยไดม้ีการพัฒนา ออกแบบ 

ปรับปรุง วิจัย และคิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล ้าทันสมัยเขา้มาประยุกต์ใชอ้ยู่
ตลอดเวลา เพือ่ใหไ้ดเ้ป้าหมายสดุทา้ยในดา้นการเพิม่ยอดขาย มผีลก าไร ธรุกจิเจรญิเตบิโตขึน้ พยายาม
สรา้งพฤตกิรรมการซือ้จากลกูคา้ใหมแ่ละซือ้ซ ้าจากลกูคา้เดมิใหม้ากขึน้ แต่ในความเป็นจรงิแลว้กลยุทธ์

ในการสรา้งความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างดา้นสนิคา้ ควรจะค านึงถงึเทคนิคความแตกต่างใน
ดา้นบรกิารทีเ่ป็นการสรา้งระบบการบรหิารลูกคา้สัมพันธใ์นรูปแบบต่างๆ  เพือ่ความไดเ้ปรยีบและรักษา
ลกูคา้ สามารถครองใจใหอ้ยู่กับเราตลอดเวลา มคีวามจงรักภักดตี่อตราสนิคา้และตราองคก์ร การสรา้ง

ความประทับใจในการบรกิารดว้ยใจทีเ่ป็นเลศิ จงึเป็นพันธะกจิหรอื  กลยุทธส์ าคัญทีจ่ะสรา้งความส าเร็จ
ใหก้ับเราและองคก์รไดใ้นระยะยาวในเชงิการแขง่ขันทางธรุกจิ 

 

 
 
วตัถุประสงค ์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารทีป่ระทับใจได ้
2. สรา้งทัศนคตทิีด่ใีนงานใหบ้รกิารลกูคา้ 
3. เรยีนรูเ้ทคนคิ และกระบวนการตา่งๆ ในการสรา้งความประทับใจใหล้กูคา้ 

4. เรยีนรูเ้ทคนคิการบรกิารดว้ยใจ เพือ่ครองใจ และสรา้งความประทับใจในการจงรักภักดตีอ่ตรา
สนิคา้และองคก์ร  

5. เรยีนรูเ้ทคนคิการจัดการและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
6. เรยีนรู ้และท าความเขา้ใจกบัการสรา้งระบบการบรหิารลกูคา้สมัพันธ ์ทัง้ระบบในรปูแบบตา่งๆเพีอ่

สรา้งความประทับใจใหเ้ป็นรปูธรรมทีส่ามารถลงมอืปฏบิัตไิด ้
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  

1) แนวโนม้และความส าคัญของงานบรกิาร และธรุกจิการบรกิาร 
บรกิารทีด่เีลศิตอ้งบรกิารลกูคา้แบบสรา้งความสมัพันธ ์

Workshop : CRM Process Problem 

2) ทัศนคต ิและภมูคิุม้กนัการบรกิารยคุใหม(่เหนือกวา่คูแ่ขง่) 
3) ความคาดหวังการบรกิารจากลกูคา้(ตอบสนองไดท้กุระดับ) 
4) จติส านกึการบรกิารดว้ยใจ Service mind ทีไ่ดใ้จลกูคา้ 

5) จุดออ่นการบรกิารลกูคา้สมัพันธท์ีไ่มค่วรมองขา้ม 

6) เคล็ดลบัการเพิม่คณุภาพการบรกิารลกูคา้สมัพันธใ์นระยะยาว 
7) การสรา้งความสม้พน้ธท์ัง้กับลกูคา้ภายใน และลกูคา้ภายนอก 

8) เสน้ทางการสรา้งระบบการบรหิารลกูคา้สมัพันธท์ัง้ระบบ 

9) ความส าคัญของ CRM ทีเ่ป็นกระบวนการสรา้งความสมัพันธล์กูคา้ 

     Workshop : CRM Process Analysis 

10)  ยกระดับการบรหิารลกูคา้สมัพันธจ์ากพืน้ฐานถงึระดับสงู (CRM , CEM และ CPM)  

11)  วธิกีารจัดเก็บขอ้มลูในการตดิตามและดแูล(สรา้งความประทับใจ) 
12)  การรับมอืกับสถานการณ์ทีย่ากล าบาก : ค าตอ่วา่จากลกูคา้ 

Workshop : CRM Process Solution      
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

 

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
         (พรอ้มน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิใหเ้จา้หนา้ทีผ่า่น E-mail หรอื line)  
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
 

 

อบรม, สัมมนา,เทคนคิ,การสรา้ง,ระบบการบรหิาร,ลกูคา้สัมพันธ,์CRM,เพือ่สรา้งความประทับใจ,กลยทุธC์RM,สรา้งและรักษา
ฐานลกูคา้,การบรกิารลกูคา้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152  

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  
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