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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การบริหารลูกค้ าด้ วยการสร้ างและรักษาฐานลูกค้ า
(Strategic Customer Management)

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุ นแรงเช่นทุกวันนี I แนวความคิดทีLทุกคนควรต้ องคํานึงถึง คือ
ลูกค้ าคือทรั พย์ สินทีต้องหาเพิมและรั กษาไว้ ให้ งอกเงย เนืLองจากเขาทํารายได้ ให้ กับองค์กรจากการซื Iอ
สินค้ าและบริการ รวมถึงการแนะนําบอกต่อให้ คนอืLนทราบ ดังนันI การบริ หารลูกค้ า จึงเป็ นกลยุทธ์ทีLทกุ องค์กร
ต้ องให้ ความสําคัญ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้ างและหาลูกค้ าใหม่ ขณะเดียวกันต้ องมีวิธีการในการรักษาลูกค้ าเก่าให้
จงรักภักดีกบั สินค้ าและบริ การ เนืLองจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้ บริ การ
รวมถึงงบประมาณนันมี
I อยูอ่ ย่างจํากัด ความท้ าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทําอย่างไรทีLจะทําให้
เราสามารถบริ หารลูกค้ าให้ อยู่กับองค์กรให้ นานแสนนานบนพื Iนฐานของความประทับใจต่อสินค้ าและบริ การ
..... หลักสูตรนี Iมีคําตอบ
หลักสูตรนี I จึงได้ พฒ
ั นาขึ IนมาเพืLอให้ ทีมนักขาย ทีมผู้ให้ บริ การ หัวหน้ าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ ายบริ การ
รวมถึงผู้บริ หารในทุกระดับ ได้ เรี ยนรู้ เทคนิค และ กระบวนการในการบริ หารลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ กลยุทธ์การ
หาลูกค้ าใหม่ และการสร้ างความสัมพันธ์ กับลูกค้ าเก่าในระยะยาวเพืLอรักษาฐานลูกค้ า เรี ยนรู้ หลักเกณฑ์ใน
การจัดความสําคัญของลูกค้ า ระดมสมองทํากิจกรรมประยุกต์การบริ หารลูกค้ าแต่ละกลุ่ม เมืLอจบการอบรม ผู้
เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้ บริ การอย่างเป็ นเลิศได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืLอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจหลักการและเทคนิคในการบริ หารลูกค้ า
2. เพืLอเรี ยนรู้และกําหนดกําหนดกลยุทธ์ในการสร้ างและรักษาฐานลูกค้ า
3. เพืLอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ทีLได้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมในงานทีL
รับผิดชอบ
AREAS OF STUDY

1. กรอบแนวคิดในการบริหารลูกค้ า
• ความสําคัญของลูกค้ าอยู่ทีLไหน
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2. ประเภทของลูกค้ าในเชิงธุรกิจ
• Suspects
• Prospects
• Customers
• Clients
3. แนวทางการหาลูกค้ าใหม่
4. ขันตอนการจั
I
ดการและบริหารลูกค้ าใหม่
• การเตรี ยมตัวและวางแผน
• การเข้ าพบเพืLอเสนอขาย
• การติดตามผลและบริ การหลังการขาย
5. แนวทางการรักษาฐานลูกค้ า
• การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (Customer Relationship Management)
• รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
6. ขันตอนการบริ
I
หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
• สร้ าง
• รักษา
• ขยาย
• แพร่
7. เทคนิคการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ า (Customer Interaction)
• Human Touch
• Non-Human Touch
8. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารลูกค้ า
9. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีLเสนอสามารถปรับเปลีLยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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