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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เทคนิคการสร้ างระบบการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
เพือสร้ างการบริการทีประทับใจ
วิทยากร: อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา
PRINCIPLES

ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพืKอสร้ างความแตกต่างอย่างเหนือชันกว่
O าคูแ่ ข่งในการแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดมีความจําเป็ นอย่างยิKง สําหรับสินค้ าประเภทเดียวกันหรื อบางครังO อาจจะวางยุทธศาสตร์ ไป
ไกลถึงขนาดทีKต้องการเป็ นผู้นําทางการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ทางด้ านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ทางด้ านการส่งเสริมด้ านการขายและการตลาด โดยได้ มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจยั และคิดค้ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ กลายมาเป็ นเทคโนโลยี ลํ Oาทันสมัยเข้ ามาประยุกต์ใช้ อยูต่ ลอดเวลา เพืKอให้ ได้ เป้าหมายสุดท้ ายในด้ านการ
เพิKมยอดขาย มีผลกําไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ Oน พยายามสร้ างพฤติกรรมการซื Oอจากลูกค้ าใหม่และซื Oอซํ Oาจากลูกค้ า
เดิมให้ มากขึ Oน แต่ในความเป็ นจริงแล้ วกลยุทธ์ในการสร้ างความแตกต่างนันนอกจากความแตกต่
O
างด้ านสินค้ า
ควรจะคํานึงถึงเทคนิคความแตกต่ างในด้ านบริการทีเป็ นการสร้ างระบบการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ใน
รูปแบบต่ างๆ เพืKอความได้ เปรี ยบและรักษาลูกค้ า สามารถครองใจให้ อยูก่ บั เราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีตอ่
ตราสินค้ าและตราองค์กร การสร้ างความประทับใจในการบริ การด้ วยใจทีKเป็ นเลิศ จึงเป็ นพันธะกิจหรื อกลยุทธ์
สําคัญทีKจะสร้ างความสําเร็จให้ กบั เราและองค์กรได้ ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ
OBJECTIVES

1)
2)
3)
4)
5)
6)

มีความรู้ ความเข้ าใจและสร้ างมาตรฐานการให้ บริการทีKประทับใจได้
สร้ างทัศนคติทีKดีในงานให้ บริ การลูกค้ า
เรี ยนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ า
เรี ยนรู้เทคนิคการบริการด้ วยใจ เพืKอครองใจ และสร้ างความประทับใจในการจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ า
และองค์กร
เรี ยนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
เรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจกับการสร้ างระบบการบริหารลูกค้ าสัมพันธ์ ทังระบบในรู
O
ปแบบต่างๆเพีKอ
สร้ างความประทับใจให้ เป็ นรูปธรรมทีKสามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้
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AREAS OF STUDY

1) แนวโน้ ม ความหมาย และความสําคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริ การและปั จจัยพื OนฐานอะไรทีK
สําคัญทีKทําให้ การบริ การประสบความสําเร็จ
2) กรอบแนวคิด จิตสํานึก และทัศนคติของการบริการยุคสมัยใหม่ เพืKอสร้ างความเข้ าใจและสร้ างภูมิค้ มุ กัน
ในการบริการ
3) สาเหตุทีKทําให้ ลกู ค้ าเปลีKยนใจในการใช้ สินค้ าและบริการ เพืKอปรับเปลีKยนวิธีการบริการให้ ทนั การณ์
ทันเวลา
4) เส้ นระดับและความคาดหวังของการบริการจากลูกค้ า เพืKอตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในทุก
ระดับ และความคาดหวัง
5) ประเภทของลูกค้ า และธรรมชาติพฤติกรรมของลูกค้ าทีKเป็ นความต้ องการพื OนฐานทัวK ไป
6) คุณลักษณะและบุคลิกภาพทีKดีของผู้ให้ บริการ ทีKจําเป็ นต้ องรู้ และมีทกั ษะแบบมืออาชีพ
7) เทคนิคการบริการด้ วยใจทีKเป็ นเลิศ และสามารถมัดใจลูกค้ าให้ ประทับใจได้
8) เคล็ดลับการเพิKมคุณภาพของการบริการทีKเป็ นเลิศในระยะยาว
9) ลักษณะพฤติกรรมทีKดี ทีKสร้ างมูลค่าเพิKมความประทับใจในการแสดงออกต่อลูกค้ า
10) เส้ นทางการสร้ างระบบบริการในเชิงการบริ หารลูกค้ าทังระบบ
O
11) ความหมาย และความสําคัญของ CRM ทีKเป็ นกระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ของการบริหารลูกค้ าแนว
ใหม่ทีKเป็ นการบริ การสร้ างความประทับใจ
12) กระบวนทัศน์การบริหารลูกค้ า และเทคนิคการสร้ างระบบบริการให้ เป็ นเลิศ แบบ (CRM , CEM และ
ERM) ทังระบบเพื
O
Kอสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
13) จิตวิทยาการอ่านภาษากาย เพืKอค้ นหาความต้ องการ และเข้ าใจลูกค้ าในทุกสถานการณ์ เป็ นการสร้ าง
ความประทับใจอยู่ตลอดเวลา
14) วิธีการจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ าสําหรับการติดตามและดูแลเพืKอสร้ างความประทับใจ
15) การรับมือกับสถานการณ์ทีKยากลําบากเมืKอได้ รับคําต่อว่าจากลูกค้ า
16) กิจกรรมกลุม่ ฝึ กปฏิบตั เิ พืKอให้ เกิดทักษะ ของระบบการบริหารลูกค้ าในการบริการ
หมายเหตุ หัวข้ อทีKเสนอสามารถปรับเปลีKยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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