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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  

กลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้ดว้ย CRM เพื�อเพิ�มยอดขายและ
รกัษาสายสมัพนัธ ์

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาว ี
ผูอํ้านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิท TCC Capital Group 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิทเทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัSน 

ผูจั้ดการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษัิทโอสถสภา 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมดา้นขาย-ตลาด บรษัิทในเครอืโอสถสภา 
ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา กลุ่มบรษัิทในเครอืยูคอม 

 
21 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
          ในโลกของการแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งรุนแรงเชน่ทกุวันนีW กลยุทธก์ารบรหิารความสมัพันธก์ับลูกคา้จงึมี
ความสําคัญยิSง และประเด็น ทีSตอ้งคํานงึถงึ คอื ลูกคา้ในแตล่ะรายมคีวามสําคัญไมเ่ทา่กนั เนืSองจากลูกคา้แต่ละราย
ทํารายไดใ้หก้บัองคก์รแตกต่างกัน ดังนัWน การบรหิารความสมัพันธก์บัลกูคา้ จงึเป็นกลยทุธท์ีSทําใหจั้ดระบบ "การ
ตอบสนองลกูคา้" ไดอ้ย่างคุม้คา่และเฉพาะเจาะจง เพราะทรัพยากรขององคก์ร ไม่วา่จะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู ้
ใหบ้รกิาร รวมถงึงบประมาณนัWนมอียูอ่ยา่งจํากดั  ความทา้ทายผูบ้รหิารและพนักงานฝ่ายขาย “ตอ้งทําอยา่งไร” ทีSให ้
ลกูคา้ทีSมอียูนั่Wน อยู่กบัองคก์รใหน้านแสนนานดว้ย “ความภักด”ี ตอ่สนิคา้และบรกิารหลักสตูรนีWมคํีาตอบ 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. สามารถประยุกตใ์ชห้ลักการบรหิารความสมัพันธก์บัลูกคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     2. สามารถรักษาและขยายฐานลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนืSอง 
 
หวัขอ้การบรรยายและWorkshop 
� กระบวนการทางธรุกจิเกีSยวกบัลกูคา้ 
� 3 เสาหลักผูเ้กีSยวขอ้งในการสรา้ง รักษาและขยายฐานลกูคา้ 
� CRM (Customer Relationship Management) คอือะไร 
� อะไรคอืประโยชนท์ีSไดจ้ากการทํา CRM 

    � เกณฑก์ารดแูลลูกคา้ดว้ยแนวคดิ Customer Pyramid Model Analysis 
� หลักการในการสรา้งโปรแกรมและการบรหิารความสมัพันธก์ับลกูคา้ 
� อะไรคอืเกณฑก์ารกําหนดระดับความสําคัญของลกูคา้ 
� กระบวนการบรหิารความสมัพันธก์ับลูกคา้ 
� หลักการในการเก็บฐานขอ้มูลของลกูคา้ 
� แนวทางการวเิคราะหแ์ละพยากรณ์พฤตกิรรมการซืWอของลกูคา้ 
� Get & Give Strategy : กลยทุธก์ารสรา้งสมดลุแหง่ความภกัดรีะหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ืWอ 
� โปรแกรมการหาขอ้บกพร่องและลางบอกเหตุการจากไปของลกูคา้ 
� กลยทุธก์ารแย่งชงิลูกคา้กลับคนืมาตอ้งทําอยา่งไร 
� กลยทุธก์ารรักษาลกูคา้ใหอ้ยู่กบัเราไมห่นีจากไปไหนตอ้งทําอย่างไร 
� กลยทุธก์ารขยายฐานลูกคา้/ชว่งชงิลกูคา้มาจากคูแ่ขง่ขันตอ้งทําอยา่งไร  
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� โปรแกรมการขยายขอบเขตความสมัพันธ ์เพืSอความคงอยู่และความตอ่เนืSองทางธรุกจิ ประกอบดว้ย 
 1. การขายตอ่เนืSอง (Cross Selling)   
 2. การขายตอ่ยอด (Up Selling)   
 3. การขายขยายวง (Affinity Selling)   
 4. การคงอยูข่องลกูคา้ (Customer Retention) 
 5. การพยากรณ์พฤตกิรรมของลกูคา้ (Customer Behavior Prediction) 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 21 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัSวไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 พฤศจกิายน 2562 (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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของทา่น และชืSอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, กลยทุธ,์การบรหิารลกูคา้,CRM,เพิSมยอดขาย,รักษาสายสมัพันธ ์


