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Course: 
Customer Experience & Relationship Management 4.0 
(CEM & CRM 4.0) 
บริหารสมัพนัธ์ภาพลูกคา้ดว้ยประสบการณ์...กุญแจสาํคญัสู่ความสาํเร็จของธุรกจิยคุ 4.0 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั ลกูคา้มีตวัเลือกในดา้นของผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเพ่ิมขึน้อยา่งมาก ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ใน

เร่ืองของการตดัสินใจซือ้สินคา้และบรกิาร เป็นเหตใุหอ้งคก์รตอ้งพฒันาศกัยภาพกลยุทธแ์ละความสามารถของทีมบุคลากรใหม้ากขึน้ 

เพ่ือรกัษาลูกคา้เก่าและสรา้งความจงรกัภักดี มิให้ลูกคา้เปล่ียนใจไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่ง นอกจากนั้นยังตอ้ง

แสวงหาลูกค้าใหม่ไปพรอ้มๆ กัน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ดังนั้นหากสามารถยกระดับความสามารถในการจัดการ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณล์กูคา้ (CEM) ไดต้ลอดเวลาและในทุกๆ ครัง้ท่ีลกูคา้เขา้มาสมัผสัองคก์ร

ไดม้ากขึน้เท่าใด ก็จะสามารถสรา้ง ขยายฐาน และรกัษาลกูคา้ไวก้บัองคก์รไดม้ากขึน้เท่านัน้  
 
ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

• เรียนรูว้ิธีการจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) รวมทัง้การจดัการประสบการณล์กูคา้ (CEM) 

• เรียนรูแ้ละทราบแนวคิดการตลาดสรา้งประสบการณ ์การสรา้งความสมัพนัธเ์พ่ือใหล้กูคา้เกิดความผกูพนั ใกลช้ิด และภกัดใีนตรา

สินคา้และองคก์ร 

• เรียนรูว้ิธีการ และเทคนิคการสรา้งความแตกตา่งใหก้บัการสรา้งสมัพนัธภาพกบัลกูคา้อยา่งมีประสิทธิผล 

• เรียนรูเ้ทคนิคการบรหิารดา้นการตลาด การส่ือสารกบัลกูคา้ รวมถงึการประเมินผลความสาํเรจ็เพ่ือวดัความพึงพอใจของลกูคา้ 

 
หัวข้อการบรรยาย: 

• ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัโลกธุรกิจยคุ 4.0 (World Business 4.0) 

• ยคุสมยัของโลกธุรกิจและการตลาด (An Era of Global Business and Marketing) 

− ยคุแห่งการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ ์(The Era of Product & Production) 

− ยคุแห่งการตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ (The Era of Customers) 

− ยคุแห่งการสรา้งความตอ้งการลกูคา้ (The Era of Innovations) 

− ยคุแห่งขอ้มลู คณุคา่และการเติมเต็ม (The Era of Human Spirit & Digital Transformation) 

• เขา้ใจ เขา้ถงึ ลกูคา้ยคุใหม่ดว้ยกลไกและความลบัของสมอง (Customer Insight by Brain Secret Concept) 

− มมุมอง ทศันคติ และวิถีความคิด ของลกูคา้ 

− เคมีของสมอง 2 ซีก 

− เหตกุารณแ์ละประสบการณ ์

• แนวความคิดสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ยคุใหม ่(The New Paradigm of Customer Concept) 

− ระดบัของลกูคา้ (PCCK) 

− ผูม้ีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ (Influencer) 

− ประเภทของลกูคา้ (Type of Customer) 

− ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ 

− ขัน้ตอนการตดัสินใจและผูม้ีส่วนรว่มในการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ 

− การแสวงหาลกูคา้รายใหม่และการรกัษาลกูคา้รายเดมิ 

• เคร่ืองมือและขัน้ตอนในการคน้หา กลั่นกรอง และจดักลุ่มลกูคา้ 

− Law of Pareto 80:20 

− ABC Matrix 
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• วิเคราะหโ์ลกแห่งประสบการณข์องลกูคา้ (Customer Experience) 

− ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ (Needs & Expectation) 

− ความเจ็บปวดและความร่ืนรมยข์องลกูคา้ (Pain & Delights) 

− Earth & Cyberspace 

• ออกแบบประสบการณล์กูคา้ (Experience Architecture) 

− สรา้งเร่ืองราวกระตุน้ความรูส้กึ (Story Design) 

− พึงใจแบบส่วนตวั (Customization) 

− ความสขุและความสนกุ (Happiness & Fun) 

• การบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) 

− กระบวนการบรหิารสมัพนัธภาพกบัลกูคา้ (CRM Process / DEAR Model) 

 ฐานขอ้มลูลกูคา้ (Database) 

 เทคโนโลยีในการบรหิารจดัการ (Electronic) 

 โปรแกรมสรา้งความสมัพนัธ ์(Action) 

 การรกัษาฐานลกูคา้ (Retention) 

− กลยทุธก์ารตลาดแบบลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM Strategy) 

− สาํนึกแห่งความรบัผิดชอบ (Accountability) 

− สรา้งสรรคค์ณุคา่เพ่ือสงัคม (Creating Share Value) 

 
รูปแบบการบรรยาย: 

• บรรยายประกอบการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งวิทยากรและผูเ้ขา้สมัมนา 

• กรณีศกึษา (Case Study) และกจิกรรมบทบาทสมมตุิ (Role Play) 

 
เหมาะสาํหรับ:  

• เจา้ของธุรกจิ, ผูบ้รหิาร และหวัหนา้สายงานการขายหรือการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย, พนกังานขาย, นกัการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การขาย และบคุคลทั่วไปท่ีสนใจพฒันาทกัษะดา้นการขายของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

 
วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 15 มีนาคม 2566 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

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

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 
สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

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

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

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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