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TRAINING OUTLINE  

รู้จักลูกค้าได้กาํไรถ้าเปิดใจให้เข้าถงึ 

[Customer Insight for Profitability] 

PRINCIPLES 

ใครบ้างทีKไมเ่คยรู้สกึหงดุหงิดรําคาญใจรายวนักบัพฤตกิรรมยัKวกิเลสเหลา่นี Sของลกูค้า? ลกูค้าเจ้าอารมณ์ เอาแตใ่จ
ตนเอง, ลกูค้าทีKเรียกร้องประโยชน์มากจนเกินไป, ลกูค้าทีKพดูจาลามปามพนกังาน, ลกูค้าทีKชอบเบง่ว่ารู้จกักบัผู้ใหญ่
ลกูค้าอวดรู้และหวัหมอ, ลกูค้าทีKสําแดงกริยาหยาบคาย, ลกูค้าเจ้าชั Sนเจ้าเชิง, ลกูค้าศกัดนิา, ลกูค้าทีKชอบขู่ จะฟ้อง 
หรือ จะเอาเรืKองไปลงยทูปู คราวใดทีKนกึสงสยัอยากจะรู้จริงๆวา่ “ลกูค้าคือใคร ทําไมถึงจกุจิกเอาแตใ่จแบบนั Sน” เรา
สามารถจะค้นหาคําตอบเบื Sองต้นได้ด้วยการ เดนิไปยืนอยู่ตรงหน้ากระจก เพราะวา่ ในแตล่ะห้วงเวลาเราก็สวมบทเป็น
ผู้ ซื Sอผู้ใช้บริการอยูบ่อ่ยๆ ใครทีKเผลอใจรู้สกึรังเกียจรําคาญลกูค้าว่าทําไมถึงได้เรืKองมากเอาใจยากเสียเหลือเกิน เป็นไป
ได้วา่ ผู้ ทีKคดิในทํานองนี SกําลงัเบืKอหนา่ยคูชี่วิตหรือแอบๆเอือมระอาเครือญาตทิกุระดบั เนืKองบคุคลทีKกลา่วพาดพิงถึงก็
ล้วนแล้วแตเ่ป็นคนทีKมีความคดิจิตใจคล้ายๆกนัวา่ “ใครทําให้เราพลดัพรากจากสิKงทีKหวงัเราจะรู้สกึไมยิ่นดี” หากเราจะ
เอาตวัเราเป็นบรรทดัฐานวา่ “เราเป็นคนงา่ยๆ อะไรก็ได้..จดัมาก็แล้วกนั” นั Sนก็แสดงว่า เรากําลงัใช้หลกั Inside Out 
ในการชัKงใจลกูค้า จงึลืมไปว่าสงัคมยคุนี Sกําลงัใช้กลยทุธ์ Outside In มาปฏิบตักิบัลกูค้าเพืKอตอบสนองเชิงรุกตามหลกั 
ใจเขาใจเรา เราคงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ ผู้ อืKนได้ประโยชน์จากเราไปเพราะวา่เขาเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกลกึๆของเรา เรา
จงึพงึพอใจและให้ความร่วมมือกบัเขา ในมมุกลบักนั ถ้าเราเข้าใจและเข้าถึงนิสยัหรือความรู้สกึลึกๆของลกูค้า ลกูค้าก็
จะพงึพอใจและให้ความร่วมมือกบัเรา เราจะมีโอกาสได้รับประโยชน์อนัดีจากลกูค้าเช่นกนั “รู้เขา..รู้ [อยูแ่ก่ใจวา่
ประโยชน์จะตกถึงมือ]เรา” เป็นคําเตือนอมตะอนัทรงคณุคา่ทีK ทา่นซุนหวู ่บอกฝากไว้ให้ได้คิด ข้อสําคญัมนัขึ Sนอยูก่บั
ตวัแปรของลกูค้าตรงทีKบริบทของลกูค้ามีความแตกตา่งกบัเงืKอนไขของเรา จงึจําเป็นอยูดี่วา่เราจําต้องยกระดบัมมุมอง
ให้ตวัเรากลายเป็น บคุลากรระดบัพหสูตู ศกึษาวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคให้ถ่องแท้ยิKงขึ Sนกวา่เดมิ ดงันั Sน รักจะอยู่
รอดจงึควรตระหนกัทีKจะเรียนรู้วา่..ใผเป็นใผ? 

 

OBJECTIVES 

1. เพืKอวิเคราะห์ทบทวนให้เข้าถึงพฤตกิรรมของลกูค้าทีKเอาภาระมามอบหมายให้เราทํา 
2. เพืKอเรียนรู้วิถีชีวิตลกูค้าให้ลกึซึ Sงจะได้เผชิญหน้าดแูลลกูค้าด้วยทศันคตใิจเขาใจเรา 
3. เพืKอเสนอแนะแลกเปลีKยนกลยทุธ์การตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุกรณี 
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4. เพืKอเสริมสร้างทกัษะให้คดิเชิงบวกสรรหาวิธีตอบสนองความต้องการทีKลกูค้ามุง่หวงั 
 

AREAS OF STUDY 
 

• ปรัชญาธุรกิจสู่ความสําเร็จกบัความสําคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค 

• Zero Defects by Proactive Mindset 

• เคล็ดลบัการอา่นลกัษณะนิสยัความต้องการของลกูค้านานาแบบ Functional & Emotional Reforming 

• ทกัษะเชิงกลยทุธ์การจดัการตอ่การร้องเรียนกบัลกูค้าทีKร้องเรียน  

• กลเม็ดการเผชิญหน้าทั Sงรับและรุกกบัลกูค้าจอมป่วนทกุประเภท  

• ศลิปะการยืนหยดัตอบสนองอยา่งมืออาชีพเพืKอมุง่ครองใจลกูค้า  

• กศุโลบายการครองใจลกูค้าด้วย 12 กฎเหล็ก สูค่วามเป็นเลิศ 
 

หมายเหต ุ  หวัข้อทีKเสนอสามารถปรับเปลีKยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Sงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืKอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Sอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึKงจะเหมือนกบัเนื Sอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืKน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัKวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีKใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR               ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 
 

ประวัตกิารศึกษา      

• ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ� คณะศาสนศาสตร์ สาขาพทุธศาสตร์ ม.มหามกฎุราชวิทยาลยั                                                                      

• ปริญญาโท      คณะนิเทศศาสตร์  ม. ศรีปทมุ 

• ปริญญาตรี      คณะนิตศิาสตร์   ม. รามคําแหง 

• หลกัสตูรพิเศษ ควิ.ซี. สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีK ไทย-ญีKปุ่ น 
 

ตาํแหน่งงาน 

•   เป็นวิทยากรอิสระรับจดัฝึกอบรมและบรรยายวิชาการเป็นปีทีK 30 

•  เป็นทีKปรึกษา ด้านการพฒันาบคุลากร  บริษัท สมาร์ทวิชัKน จํากดั 

•   เป็นทีKปรึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษ  บริษัท มหาภาคมีเดีย จํากดั 

• เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรีทัKวประเทศเป็นปีทีK 21 
 

กิจกรรมทางสังคม 

•   ได้รับ โล่บณัฑิตดีเดน่ด้านการประชาสมัพนัธ์ จาก มหาวิทยาลยัรามคําแหง    

•   ทีKปรึกษากิตตมิศกัดิ�ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ประจํา สภาผู้แทนราษฏร 

•   ได้รับเครืKองราชย์อิสริยาภรณ์ ชั SนทีK 7 เหรียญเงินดเิรกคณุาภรณ์ 

•   ได้รับเข็มเชิดชเูกียรต ิสหทัยานาวี จากกองทพัเรือ 

•   เป็น ทีKปรึกษากิตตมิศกัดิ� ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจํา สภาผู้แทนราษฏร 

•  ได้รับเกียรตเิป็นนกัเหนิเวหากิตตมิศกัดิ�ของ กองทพัอากาศ ในฐานะทีKเป็นผู้ ทําคณุประโยชน์ให้แก่ราชการ
กองทพัอากาศ 

•   เป็น ทีKปรึกษากิตตมิศกัดิ�ของ คณะอนกุรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การ
พฒันาเศรษฐกิจ สภา  ผู้แทนราษฏร 

• ได้รับเสาเสมาธรรมจกัรจาก สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารีในฐานะทีKเป็นผู้ ทําคณุประโยชน์
ตอ่พระพทุธศาสนา 
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ประสบการณ์ 

วิทยากรนกับรรยาย  ศนูย์พฒันาบคุลิกภาพ อาจารย์ [พิเศษ]โรงเรียนสยามธุรกิจ 

อาจารย์ [พิเศษ]มหาวิทยาลยั เกริก             นกัเขียนคอลมัน์ อมิตตยทุธ์นิตยสาร คูแ่ขง่ 

นกัเขียนคอลมัน์ Get Ideaนิตยสาร BOSS นกัจดัรายการวิเคราะห์ขา่ว วิทย ุFM 97    

นกัจดัรายการตอบปัญหาชีวิต วิทย ุFM 94  นกัจดัรายการ ลกูทุง่ไทยเข้าใจคดิวิทย ุFM 95 

ผู้ ดําเนินรายการ สภากีฬาสถานีวิทย ุFM 90 นกัพดูรายการ ทีวีวาที ที.วี. ชอ่ง 9 

นกัพดูรายการพลงัแผน่ดนิที.วี. ชอ่ง 11  ผู้ ดําเนินรายการ ได้ขําได้คิดไททีวี ชอ่ง 2 

 

การตดิต่อ   02-615-4477-8 ,0-2615-4499,  E-mail ; hipotraining@hotmail.com  

 


