
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

การบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ ดว้ย CRM 
Customer Relationship Management 

 
 

วทิยากร: อาจารยณ์รงค ์มโนวชริสรรค ์
ทีHปรกึษา   ศนูยถ์นัยรักษ์  โรงพยาบาลศริริาช, วทิยากรสถาบนัฝึกอบรมมากมาย, 

ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
บรหิารโครงการอบรม/สมัมนา เป็นวทิยากร และพัฒนาโครงการ 

 

19 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

 *สถานทีHจัดอบรมอาจเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

ในโลกของธรุกจิความสาํเร็จในอดตีอาจไม่สามารถนํามาใชใ้นปัจจุบันหรอือนาคตได ้ องคก์รตอ้งมกีลยุทธ ์
และวธิกีารในการรักษาลูกคา้หลัก และชว่งชงิลกูคา้รายสําคญั จากคูแ่ขง่ขนัและรักษาลูกคา้เหลา่นั[นไวใ้หอ้ยู่กบัเรา
ใหน้านทีHสดุ นัHนคอื กญุแจสาํคัญทีHจะชว่ยใหธ้รุกจิอยูร่อดไดใ้นยุคทีHมกีารแข่งขันทีHรุนแรงและมกีารเปลีHยนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว  

 
 การรักษาลกูคา้ชั [นดใีหอ้ยูก่บัทา่นทีHสําคัญองคก์รตอ้งมรีะบบการบรหิารงานการตลาดดว้ยเทคโนโลย ี
(Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานขอ้มูลของลกูคา้ (Database) การสรา้งตราสนิคา้ 
(BRAND) การสืHอสารกบัลกูคา้อยู่สมํHาเสมอเพืHอสรา้งสายสมัพันธ ์ตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ ทีHสาํคญั
ความรูค้วามสามารถของบคุคลากรตอ้งมจีติสาํนกึในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ใหด้ทีีHสดุ กอ่ใหเ้กดิ
ประสบการณ์ทีHดกีบัลกูคา้ (Word of Mouth) และผกูมัดใจใหอ้ยู่กบัเราตลอดไป (Customer Value) 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืHอ เพิ�มพูนความรู ้ความสามารถ ในเรื�องการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  
2. การสรา้ง การรักษาลกูคา้ (Customer Retention) การกําหนดจุดสมัผัส (Touch points)  
3. เพืHอสรา้งสายสมัพันธก์บัลกูคา้และนําไปใชใ้นการปฏบัิตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 

1. สามารถอธบิายและเขา้ใจความสาํคญัการบรหิารความสัมพันธก์ับลกูคา้ (Customer Relationship 
Management) กบัธรุกจิในปัจจุบนั 

2. ทราบและเขา้ใจ Model: องคป์ระกอบของ CRM 
3. ทราบและเขา้ใจเทคโนโลยทีีHเหมาะสม ( Electronics) กับการเก็บรักษาลกูคา้ (Retention) 
4. สามารถใช ้CRM ใหเ้หมาะสมกับลกูคา้แต่ประเภท 
5. สามารถกาํหนดโปรแกรมเพืHอการสรา้งความสมัพันธ ์(Action) 
6. สามารถกาํหนดการประเมนิการบรหิารความสมัพันธก์บัลกูคา้   
7. สามารถกาํหนดขั [นตอนการบรหิารประสบการณล์ูกคา้ (Touch points) 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั          
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน  19 ตุลาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 4 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีH 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีH 014-2-63503-8 

          ชืHอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีH 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืHอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืHอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัHงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
3.  หัก ณ ทีHจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีHไดช้ําระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากัด 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัHวไป, การสรา้งแรงบนัดาลใจ, How to motivate yourself 


