
      

 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Outline HIPO 

Customer Focus on Sales & Service 
อา่นและวเิคราะหล์กูคา้ในงานขายและบรกิาร 

 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืLอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืLอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีLปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
คงิ เพาเวอร ์ดวิต ี6 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน 

ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
26 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
 ความตอ้งการของลูกคา้เป็นสิLงทีLจําเป็นอย่างยิLงทีLพนักงานจะตอ้งทราบ เพืLอใหส้ามารถตอบสนองและ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างตรงจุดตรงประเด็น แต่ปัญหาทีLพบคอื พนักงานสว่นใหญ่ไม่สามารถคน้หาความตอ้งการของลูกคา้
ได ้หรอื หาได.้....แตไ่ม่รูจ้ะตอบสนองความตอ้งการนัSนไดอ้ย่างไร   
 

หลักสตูรนีS จงึไดพั้ฒนาขึSนมาเพืLอใหพ้นักงาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและหลักจติวทิยาในการวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ของลูกคา้ และประเภทของลูกคา้ได ้ รวมถงึการใชเ้ทคนคิและหลักจติวทิยาเพืLอบรหิารจัดการลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ผา่นการทํากจิกรรม Role Play และการทํา Workshop เมืLอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอด
ความรูด้า้นนีSไดด้ว้ยตนเอง 
U 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการ เทคนคิ และจติวทิยาในการวเิคราะห ์Customer Need Analysis  
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ     

2. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีLได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
Uหวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. เจาะลกึความตอ้งการของลกูคา้ระดบัภาพใหญ ่(Makro) 
2. เปิดกรุ DNA ความตอ้งการของลกูคา้ระดบับคุคล (Micro) 
3. แยกใหอ้อกระหวา่ง ปญัหา และ ความตอ้งการ ของลกูคา้ 
4. กจิกรรม ระดมสมองคน้หา ปัญหา และ ความตอ้งการลูกคา้ 
5. การอา่น พฤตกิรรม ลกูคา้ เพืLอนํามาใชใ้นการวเิคราะหค์วามตอ้งการ  

• ผา่นการพบตัว 
• ผา่นทางโทรศพัท ์ 

6. Role Play สดุยอดการอา่นพฤตกิรรมลกูคา้ เพืLอใหส้นองความตอ้งการไดอ้ย่างตรงประเด็น 
7. การวเิคราะหป์ระเภทลกูคา้ทีLหลากหลาย  
8. กจิกรรม: การบรหิารจัดการ ลกูคา้หลากหลายรูปแบบ เพืLอสรา้งความพอใจสงูสดุ (พรอ้มเทคนคิเพิLมเตมิ)  
9. การวเิคราะหค์วามตอ้งการดว้ยการ ถาม อย่างแยบยล 
10. เรยีนรู ้ขั Sนตอนการตัดสนิใจ 
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Outline HIPO 

11. ปัจจัยอืLนๆ ทีLเกีLยวขอ้งกบัการตัดสนิใจ และ ความพอใจของลกูคา้ 
 
 
12. การตอบสนองความตอ้งการ  

• ภาษากาย ภาษาวาจา ภาษาใจ  
• ภาษาใจ  

13. กจิกรรม รวมมติร พชิติใจลกูคา้ 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 26 พฤศจกิายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 11 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีS 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืLอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 
 

อบรม, สมัมนา, การขาย, การตลาด, จรติ, วเิคราะห,์ ลกูคา้, วเิคราะห,์ ลกูคา้ขาย, บรกิาร 


