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Course: 

Customer Management by Sales Touch Point 
กลยทุธ์การบรหิารลูกคา้แบบ Sales Touch Point 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล:  

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ลูกค้ามีตัวเลือกในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึน้อย่างมาก ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องของการตัดสินใจซือ้สินคา้และบริการ เป็นเหตุให้องคก์รตอ้งพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์และ
ความสามารถของทีมบคุลากรใหม้ากขึน้ เพื่อรกัษาลกูคา้เก่าและสรา้งความจงรกัภกัดี มิใหล้กูคา้เปลี่ยนใจไปเลือกใชผ้ลติภณัฑ์
และบริการของคู่แข่ง นอกจากนัน้ยังตอ้งแสวงหาลูกคา้ใหม่ไปพรอ้มๆ กัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งใหก้ับองคก์ร ดังนัน้หาก
สามารถยกระดบัความสามารถในการจดัการบรหิารลกูคา้แบบ Sales Touch Point ไดต้ลอดเวลาและในทกุๆ ครัง้ที่ลกูคา้เขา้มา
สมัผสัองคก์รไดม้ากขึน้เทา่ใด ก็จะสามารถสรา้ง ขยายฐาน และรกัษาลกูคา้ไวก้บัองคก์รไดม้ากขึน้เทา่นัน้  
 
หัวข้อการสัมมนา: 

 กลยทุธก์ารเป็นผูน้  าตลาด 

 Sales Touch Point ในยคุตลาด 3.0 

 ความส าคญัของ Sensory Marketing กบั Sales Touch Point 

 Sales Touch Point กบั Customer Experience Marketing 

 ความลบัในการเขา้หาลกูคา้ ลกูคา้เขา้หาไดง้่ายกวา่ที่คดิ 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูจึงตอ้งท าตวัใหล้กูคา้เขา้หาไดง้า่ย 

 The Promotion – Expectation Chain 

 Integration and Total Connection 

 การท างานเป็นทีม 

 ความผิดพลาด 10 ประการในการพฒันาทีมงาน 

 หลกัการบรกิารลกูคา้แบบบมูเมอแรง 

 การแสวงหาความใกลชิ้ดกบัลกูคา้ 

 การเง่ียหฟัูงลกูคา้ 

 ทา่นมีวิธีปอ้งกนัโรค “กปัตนัรา้นอาหาร” อยา่งไร 

 แบบทดสอง Ear-Q 

 Customer Panel 

 ท าอยา่งไร จึงไดร้บัค าต าหนิมากขึน้ 

 กบัดกัที่พงึระวงัในการบรกิาร 

 การจดัการกบัค าต าหนิซึ่งเป็นสิง่ง่ายมาก 

 การเผชิญหนา้กบัลกูคา้ 
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 การแตง่กายและอารมณเ์พื่อความส าเรจ็ในการเขา้พบลกูคา้ 

 การแสดงออกเพื่อความส าเรจ็ในการพบลกูคา้ 

 วิธีการจ าช่ือลกูคา้ 

 การสรา้งความเพลดิเพลนิใหล้กูคา้ 

 ลกูคา้ภายใน 

 Lip Service ไดผ้ลดีแคไ่หน 

 Workshop การสรา้ง Emotional Value 

 Workshop คนดีชอบแกไ้ขคนอยา่งไรชอบแกต้วั 

 Workshop Love Me Love My Dog 

 Workshop การใหอ้ิสรภาพกบัคนในแนวหนา้ในการใหเ้ขาสรา้งสรรคส์ิง่ที่คิดวา่เป็นประโยชนก์บัการบรกิาร 

 Workshop การขอบคณุและขอโทษ 

 Moment of Truth และ Workshop  

 การแกไ้ขเมื่อผูม้าติดตอ่ ติหรอืบน่ 

 Workshop การท าใหล้กูคา้เขา้ใจวา่เราก าลงัฟังอยา่งตัง้ใจ 

 Customer Service Evolution 

 การสรา้งบรรยากาศและวฒันธรรมในการมุง่สูล่กูคา้ 

 มาตรฐานการท างานและใหข้อ้มลู 

 วงจร Sales Touch Point ที่มีประสทิธิภาพ 

 CEM Loyalty Ladder 

 10 แนวทางในการสรา้งสมัพนัธภาพเชิงประสบการณ ์

 การสรา้งสมัพนัธภาพผา่น Brand, CEM, People Touch Point 

 ผลเสยีจากการสรา้งประสบการณแ์ย่ๆ  เดมิๆ ใหก้บัลกูคา้ 

 5 ขัน้ตอนในการสรา้งและบรหิารประสบการณภ์าคปฏิบตัิระหวา่งพนกังานกบัลกูคา้ในการสรา้งประสบการณใ์หม ่

 กลยทุธก์ารสรา้งลกูคา้ที่จงรกัภกัดี 

 การอบรมและพฒันาดา้นบรกิารที่เก่ียวกบั Sales Touch Point 
 
รูปแบบการสัมมนา: 

 การสมัมนาหลกัสตูรนี ้มุง่เนน้ผูเ้ขา้สมัมนาเป็นศนูยก์ลาง โดยเนน้การมีสว่นรว่มและมกีารท า Workshop และบทบาทสมมตุิ
พรอ้ม VDO ประกอบการสมัมนา 

 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั  
 
การศึกษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาเอก การบรหิารธุรกิจจากสหรฐัอเมรกิา (PhD in Management, American University of Human Sciences, USA) 
 
ประสบการณท์ างาน 
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ลคักีส้ตารอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บรษัิท โอสถสภา จ ากดั 

 ผูบ้รหิารการขายอาวโุส บรษัิท เนสทเ์ล ่ประเทศไทย จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมพนกังานขาย บรษัิท ยิลเลตต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาการขาย บรษัิท เป็ปซี่โคลา่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เชา้ทอ์ีสเอเซีย จ ากดั 

 ผูจ้ดัการภาค บรษัิท พรอ๊คเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จ ากดั (พี แอนด ์จี) 

 ผูจ้ดัการทั่วไป สายงานการขาย บรษัิท ทีโอเอ จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายขายทั่วไป บรษัิท โฟรโ์มสต ์ฟรสีแลนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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