
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การแสวงหาลกูคา้ใหมแ่ละบรหิารลกูคา้เกา่ 
 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

13 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 

ธรุกจิจะเตบิโตได ้จําเป็นตอ้งมกีารขยายงานขายทีTเพิTมขึUน ซึTงแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิTมขึUนไดจ้ะตอ้งมกีาร
แสวงหาลูกคา้ใหม่เพิTมเขา้มาอยู่ตลอด ธรุกจิทีTสามารถหาลูกคา้ใหม่เขา้มาไดต้ลอดอกีทั Uงยังบรหิารลูกคา้เก่าใหค้งอยู่
ตอ่ได ้จะมกีารขยายการเตบิโตทีTสงูขึUนเรืTอยๆและมฐีานลกูคา้ทีTมัTนคงใหก้ับธรุกจิ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูท้กัษะและเทคนคิตา่งๆในการแสวงหาลูกคา้ใหม่และบรหิารลูกคา้เก่าอย่างมกีลยุทธ์
และเป็นระบบ พรอ้มชว่ยวเิคราะหแ์ละคัดสรรลูกคา้ทีTคาดหวังต่อความสามารถในการสัTงซืUอจากลูกคา้ทีTคาดหวังแต่ละ
รายแต่ละกลุ่มใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

“มองเห็นประโยชนท์ีTไดจ้ากลกูคา้ใหม ่และเขา้ใจถงึผลลัพธท์ีTไดจ้ากลกูคา้เกา่” 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอสรา้งแนวคดิในการขยายงานเพิTมพืUนทีTงานขายจากแหล่งลูกคา้ใหม่ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูแ้หลง่ในการหาลกูคา้ใหม ่
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการเขา้พบลกูคา้ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเรยีนรูก้ารบรหิารลกูคา้ใหมแ่ละบรหิารลกูคา้เกา่ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. แนวคดิในการแสวงหาลกูคา้ใหม ่
2. ประโยชนข์องการแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
3. 10 แหลง่ในการหาลกูคา้ใหม ่
4. วเิคราะหค์วามคดิ/พฤตกิรรม/ลักษณะของลกูคา้ทีTคาดหวัง 
5. เกณฑใ์นการคัดสรรลกูคา้ทีTคาดหวงัจากการแสวงหา 
6. การบรหิารรายชืTอลกูคา้ทีTคาดหวัง 
7. การจัดลําดับความสําคัญในการนัดหมายกอ่นหลังของลกูคา้ใหม่ 
8. วเิคราะหปั์จจัยรอบดา้นในการนัดหมาย 
9. การนัดหมายลูกคา้ใหเ้กดิประสทิธผิล 
10. การเขา้พบลกูคา้ 
11. การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้พบลกูคา้ 
12. กลยทุธก์ารเขา้พบลกูคา้ใหเ้กดิประสทิธผิล 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

� ลกูคา้ใหโ้อกาสแบบผา่นๆ 
� ลกูคา้ใหโ้อกาสแบบตรวจสอบ 
� ลกูคา้ไม่ใหโ้อกาสแบบผา่นๆ 
� ลกูคา้ไม่ใหโ้อกาสแบบตรวจสอบ 
� ลกูคา้มลํีาดับหลายชั Uนในการขอเขา้พบ 

13. การวางแผนสรา้งสมัพันธก์บัลูกคา้ใหม่ 
14. การบรหิารและกลยุทธก์ารมัดใจลกูคา้ใหม่ 
15. การสรา้งเกณฑป์ระเมนิลกูคา้ใหม่และการวางแผนบรหิารผลการประเมนิ 
16. การรักษาและบรหิารลกูคา้เกา่ทีTมใีหอ้ยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนาน 
17. กรณีศกึษาจากประสบการณ์ตรงของวทิยากร 
18. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

� ใหโ้จทยก์ารแสวงหาลกูคา้ใหมแ่ละบรหิารลกูคา้เกา่ 
� ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสําเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 
� วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

19. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 
20. ขอ้คดิฝากใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม เพืTอนํากลับไปฝึกปฏบิตัใิหเ้กดิการพัฒนาทีTดยีิTงขึUน 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 13 กรกฎาคม 2561 
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 26 มถินุายน 2561 (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 ดงันีU 
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   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การแสวงหา, ลกูคา้ใหม,่ บรหิาร, ลกูคา้เกา่ 


