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ทกัษะการวเิคราะหล์กูคา้ 
และการนําเสนอขายอยา่งมอือาชพี 

 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณร์ะดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

31 กรกฎาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

หลกัการและเหตผุล 
 

งานขายเป็นงานทีRตอ้งใชท้ั Vงศาสตรแ์ละศลิป์ นักขายทีRประสบความสําเร็จไม่ใชเ่พยีงอาศัยความรูใ้นเชงิทฤษฎี
เทา่นัVน แต่ตอ้งนําความรูใ้นเชงิทฤษฎมีาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ดว้ย  หรอืทีRเราเราเรยีกว่า ลูกล่อ
ลูกชนนัVนเอง แต่พนักงานขายมอืใหม่แกะกล่องนัVนย่อมตอ้งอาศัยเวลาและชัRวโมงบนิในการทีRจะสะสมเทคนคิ ลูกล่อ
ลกูชนตา่ง ๆ จงึจําเป็นอย่างยิRงทีRพนักงานขายควรเริRมตน้เรยีนรูเ้ทคนคิการขายทีRถูกหลักการ และเป็นทีRยอมรับว่าเป็น
เทคนคิทีRใชแ้ลว้ไดผ้ลจรงิ โดยเฉพาะความสามารถในการวเิคราะหล์กูคา้แต่ละประเภท เพืRอใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการทีRแทจ้รงิของลูกคา้ นําไปสูก่ารเปิดใจลกูคา้ การนําเสนอขายตนเองก่อนขายสนิคา้ การตอบขอ้โตแ้ยง้
และการเจรจาต่อรองเพืRอปิดการขาย รวมทัVงการบรกิารหลงัการขาย เพืRอใหล้กูคา้ประทับใจและกลับมาซืVอซํVา 

หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอใหพ้นักงานขายมือใหม่ ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิในการวเิคราะหล์ูกคา้อย่างเขา้ใจ 
การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีRประยุกตข์ึVนใหส้มจรงิ 
เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรูว้ ิธีการสังเกตและวิเคราะห์ลักษณะและความตอ้งการของลูกคา้
หลากหลายรูปแบบ 

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและฝึกฝนเทคนคิดา้นการขายใหเ้หมาะกับลูกคา้แต่ละประเภท
สําหรับพนักงานขายมอืใหม ่  

3. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

1. บทบาท และ หนา้ทีRของพนักงานขาย 
2. วเิคราะหล์ักษณะและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีRหลากหลายดว้ยหลักการทีRเหมาะสม 

• หลักการวเิคราะหด์ว้ย DISC Analysis  
• ลกัษณะเฉพาะของลูกคา้สไตล ์D (Dominance)  
• ลกัษณะเฉพาะของลูกคา้สไตล ์I (Influence) 
• ลกัษณะเฉพาะของลูกคา้สไตล ์S (Steadiness) 
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• ลกัษณะเฉพาะของลูกคา้สไตล ์C (Conscientious) 
3. Workshop: วเิคราะหล์กูคา้ดว้ย DISC Analysis 
4. เทคนคิการประยกุตล์ักษณะลกูคา้ DISC ในการนําเสนอขาย 

4.1 วธิกีารเขา้พบลกูคา้ (Approach) 
4.2 การเปิดการขายดว้ยการเปิดใจลกูคา้ (Open mind) 
4.3 การนําเสนอขาย (Customers buy you) 
4.4 เทคนคิการปิดการขายใหไ้ด ้Order (Closing) 
4.5 การตดิตามผลและบรกิารหลงัการขาย (Follow up  & After Sales Service) 

5. เคล็ดลับการสืRอสารกบัลกูคา้แตล่ะสไตล ์DISC  
6. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย  

            (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิRมเตมิจากวทิยากร เพืRอใหส้ามารถนําเสนอขายได ้
            ดว้ยความสําเร็จ) 

7. ความสามารถจําเป็นสําหรับพนักงานขาย (Key Competency) 
8. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 31 กรกฎาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 16 กรกฎาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีV 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, ความรูท้ัRวไป, การวเิคราะหค์น, การศกึษาพฤตกิรรมของคน  
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