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Course: 
Customer Experience & Relationship Management 4.0 

(CEM & CRM 4.0) 
บริหารสมัพนัธ์ภาพลูกคา้ดว้ยประสบการณ์...กญุแจสําคญัสู่ความสําเร็จของธุรกิจยคุ 4.0 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล  
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ลกูค้ามีตวัเลอืกในด้านของผลติภณัฑ์และบริการเพิ่มขึน้อยา่งมาก ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็วในเร่ืองของการตดัสินใจซือ้สินค้าและบริการ เป็นเหตใุห้องค์กรต้องพฒันาศกัยภาพกลยทุธ์และความสามารถของทีมบคุลากร
ให้มากขึน้ เพื่อรักษาลกูค้าเก่าและสร้างความจงรักภกัดี มิให้ลกูค้าเปลีย่นใจไปเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของคูแ่ขง่ นอกจากนัน้ยงั
ต้องแสวงหาลกูค้าใหม่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ดงันัน้หากสามารถยกระดบัความสามารถในการจัดการ
ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณ์ลกูค้า (CEM) ได้ตลอดเวลาและในทกุๆ ครัง้ที่ลกูค้าเข้ามาสมัผสัองค์กร
ได้มากขึน้เทา่ใด ก็จะสามารถสร้าง ขยายฐาน และรักษาลกูค้าไว้กบัองค์กรได้มากขึน้เทา่นัน้  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 เรียนรู้วิธีการจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณ์ลกูค้า (CEM) 

 เรียนรู้และทราบแนวคิดการตลาดสร้างประสบการณ์ การสร้างความสมัพนัธ์เพือ่ให้ลกูค้าเกิดความผกูพนั ใกล้ชิด และภกัดใีนตรา
สนิค้าและองค์กร 

 เรียนรู้วิธีการ และเทคนคิการสร้างความแตกตา่งให้กบัการสร้างสมัพนัธภาพกบัลกูค้าอยา่งมีประสทิธิผล 

 เรียนรู้เทคนคิการบริหารด้านการตลาด การสือ่สารกบัลกูค้า รวมถงึการประเมินผลความส าเร็จเพื่อวดัความพงึพอใจของลกูค้า 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัโลกธุรกิจยคุ 4.0  (World Business 4.0) 

 ยคุสมยัของโลกธุรกิจและการตลาด (An Era of Global Business and Marketing) 
 ยคุแหง่การผลติและพฒันาผลติภณัฑ์ (The Era of Product & Production) 
 ยคุแหง่การตอบสนองความต้องการลกูค้า (The Era of Customers) 
 ยคุแหง่การสร้างความต้องการลกูค้า (The Era of Innovations) 
 ยคุแหง่ข้อมลู คณุคา่และการเติมเต็ม (The Era of Human Spirit & Digital Transformation) 

 เข้าใจ เข้าถงึ ลกูค้ายคุใหมด้่วยกลไกและความลบัของสมอง (Customer Insight by Brain Secret Concept) 
 มมุมอง ทศันคติ และวิถีความคิด ของลกูค้า 
 เคมีของสมอง 2 ซีก 
 เหตกุารณ์และประสบการณ์ 

 แนวความคิดส าคญัที่เก่ียวข้องกบัลกูค้ายคุใหม่ (The New Paradigm of Customer Concept) 
 ระดบัของลกูค้า (PCCK) 
 ผู้มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ (Influencer) 
 ประเภทของลกูค้า (Type of  Customer) 
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 ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องในการตดัสนิใจซือ้ของลกูค้า 
 ขัน้ตอนการตดัสนิใจและผู้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ของลกูค้า 
 การแสวงหาลกูค้ารายใหมแ่ละการรักษาลกูค้ารายเดมิ 

 เคร่ืองมือและขัน้ตอนในการค้นหา กลัน่กรอง และจดักลุม่ลกูค้า 
 Law of Pareto 80:20 
 ABC Matrix 

 วิเคราะห์โลกแหง่ประสบการณ์ของลกูค้า (Customer Experience) 
 ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า (Needs & Expectation) 
 ความเจ็บปวดและความร่ืนรมย์ของลกูค้า (Pain & Delights) 
 Earth & Cyberspace 

 ออกแบบประสบการณ์ลกูค้า (Experience Architecture) 
 สร้างเร่ืองราวกระตุ้นความรู้สกึ (Story Design) 
 พงึใจแบบสว่นตวั (Customization) 
 ความสขุและความสนกุ (Happiness & Fun) 

 การบริหารสมัพนัธภาพกบัลกูค้า (Customer Relationship Management) 
 กระบวนการบริหารสมัพนัธภาพกบัลกูค้า (CRM Process / DEAR Model) 

 ฐานข้อมลูลกูค้า (Database) 
 เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ (Electronic) 
 โปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ (Action) 
 การรักษาฐานลกูค้า (Retention) 

 กลยทุธ์การตลาดแบบลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM Strategy) 
 ส านกึแหง่ความรับผิดชอบ (Accountability) 
 สร้างสรรค์คณุคา่เพื่อสงัคม (Creating Share Value) 

 

รูปแบบการบรรยาย: 
 บรรยายประกอบการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งวิทยากรและผู้ เข้าสมัมนา 

 กรณีศกึษา (Case Study) และกิจกรรมบทบาทสมมตุิ (Role Play) 
 

เหมาะส าหรับ:  

 เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร และหวัหน้าสายงานการขายหรือการตลาดที่เก่ียวข้องกับการขาย, พนกังานขาย, นกัการตลาดทีเ่ก่ียวข้องกบั
การขาย และบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจพฒันาทกัษะด้านการขายของตนเองให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on Form 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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