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Course: 
Customer Experience & Relationship Management 4.0 

(CEM & CRM 4.0) 
บรหิารสมัพนัธ์ภาพลูกคา้ดว้ยประสบการณ.์..กญุแจสาํคญัสูค่วามสาํเรจ็ของธุรกจิยคุ 4.0 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล  
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ลกูคา้มีตวัเลอืกในดา้นของผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพิ่มขึน้อยา่งมาก ท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ใน
เรือ่งของการตดัสินใจซือ้สินคา้และบรกิาร เป็นเหตใุหอ้งคก์รตอ้งพฒันาศกัยภาพกลยทุธแ์ละความสามารถของทีมบุคลากรใหม้ากขึน้ 
เพื่อรกัษาลูกคา้เก่าและสรา้งความจงรกัภักดี มิใหลู้กคา้เปลี่ยนใจไปเลือกใช้ผลิตภัณฑแ์ละบริการของคู่แข่ง นอกจากนัน้ยงัตอ้ง
แสวงหาลูกค้าใหม่ไปพรอ้มๆ กัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งใหก้ับองค์กร ดังนัน้หากสามารถยกระดับความสามารถในการจัดการ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณล์กูคา้ (CEM) ไดต้ลอดเวลาและในทกุๆ ครัง้ที่ลกูคา้เขา้มาสมัผสัองคก์ร
ไดม้ากขึน้เทา่ใด ก็จะสามารถสรา้ง ขยายฐาน และรกัษาลกูคา้ไวก้บัองคก์รไดม้ากขึน้เทา่นัน้  
 
ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 เรยีนรูว้ิธีการจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณล์กูคา้ (CEM) 

 เรยีนรูแ้ละทราบแนวคิดการตลาดสรา้งประสบการณ ์การสรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ใหล้กูคา้เกิดความผกูพนั ใกลชิ้ด และภกัดใีนตรา
สนิคา้และองคก์ร 

 เรยีนรูว้ิธีการ และเทคนคิการสรา้งความแตกตา่งใหก้บัการสรา้งสมัพนัธภาพกบัลกูคา้อยา่งมีประสทิธิผล 

 เรยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารดา้นการตลาด การสือ่สารกบัลกูคา้ รวมถงึการประเมินผลความส าเรจ็เพื่อวดัความพงึพอใจของลกูคา้ 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัโลกธุรกิจยคุ 4.0  (World Business 4.0) 

 ยคุสมยัของโลกธุรกิจและการตลาด (An Era of Global Business and Marketing) 
 ยคุแหง่การผลติและพฒันาผลติภณัฑ ์(The Era of Product & Production) 
 ยคุแหง่การตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ (The Era of Customers) 
 ยคุแหง่การสรา้งความตอ้งการลกูคา้ (The Era of Innovations) 
 ยคุแหง่ขอ้มลู คณุคา่และการเติมเต็ม (The Era of Human Spirit & Digital Transformation) 

 เขา้ใจ เขา้ถงึ ลกูคา้ยคุใหมด่ว้ยกลไกและความลบัของสมอง (Customer Insight by Brain Secret Concept) 
 มมุมอง ทศันคติ และวิถีความคิด ของลกูคา้ 
 เคมีของสมอง 2 ซีก 
 เหตกุารณแ์ละประสบการณ ์

 แนวความคิดส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ยคุใหม่ (The New Paradigm of Customer Concept) 
 ระดบัของลกูคา้ (PCCK) 
 ผูม้ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ (Influencer) 
 ประเภทของลกูคา้ (Type of  Customer) 
 ปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้งในการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ 
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 ขัน้ตอนการตดัสนิใจและผูม้ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ 
 การแสวงหาลกูคา้รายใหมแ่ละการรกัษาลกูคา้รายเดมิ 

 เครือ่งมือและขัน้ตอนในการคน้หา กลั่นกรอง และจดักลุม่ลกูคา้ 
 Law of Pareto 80:20 
 ABC Matrix 

 วิเคราะหโ์ลกแหง่ประสบการณข์องลกูคา้ (Customer Experience) 
 ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ (Needs & Expectation) 
 ความเจ็บปวดและความรืน่รมยข์องลกูคา้ (Pain & Delights) 
 Earth & Cyberspace 

 ออกแบบประสบการณล์กูคา้ (Experience Architecture) 
 สรา้งเรือ่งราวกระตุน้ความรูส้กึ (Story Design) 
 พงึใจแบบสว่นตวั (Customization) 
 ความสขุและความสนกุ (Happiness & Fun) 

 การบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) 
 กระบวนการบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ (CRM Process / DEAR Model) 

 ฐานขอ้มลูลกูคา้ (Database) 
 เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการ (Electronic) 
 โปรแกรมสรา้งความสมัพนัธ ์(Action) 
 การรกัษาฐานลกูคา้ (Retention) 

 กลยทุธก์ารตลาดแบบลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM Strategy) 
 ส านกึแหง่ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
 สรา้งสรรคค์ณุคา่เพื่อสงัคม (Creating Share Value) 

 
รูปแบบการบรรยาย: 
 บรรยายประกอบการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้สมัมนา 

 กรณีศกึษา (Case Study) และกิจกรรมบทบาทสมมตุิ (Role Play) 
 
เหมาะส าหรับ:  

 เจา้ของธุรกิจ, ผูบ้รหิาร และหวัหนา้สายงานการขายหรอืการตลาดที่เก่ียวขอ้งกับการขาย, พนกังานขาย, นกัการตลาดทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
การขาย และบคุคลทั่วไปท่ีสนใจพฒันาทกัษะดา้นการขายของตนเองใหม้ีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
ประวัติการศึกษา    
 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)  

 Micro MBA สาขาการตลาด จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 วฒุิบตัร เทคนิคการน าเสนอแผนงาน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 รองประธาน บรษัิท บี.บี.กรูพสเ์ทรดดิง้ จ ากดั 

 ประสบการณท์ างานในกลุม่บรษัิทในเครอืบญุรอดบรวิเวอรี ่ 

 ประสบการณท์ างานในเครอืซิเมนตไ์ทย  

 ประสบการณท์ างานในบรษัิทจ าลอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
  

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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