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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, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หลกัสตูร Customer Insight for Sales  
and Marketing Success 

เจาะลกึพฤตกิรรมลูกคา้ เพืHอความสําเร็จดา้นการขายและการตลาด!!!!! 
 
 
 

วทิยากร: สพุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัHน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีHมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 
 

16 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีHจัดอบรมอาจเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 การตลาดในยคุแหง่การแขง่ขนัทีHรุนแรงมากดังเชน่ในปัจจุบนันัbน การเขา้ถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการ 
(Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมาย ถอืเป็นหัวใจเริHมตน้ของความสําเร็จในเชงิการขายและการตลาดอย่าง
แทจ้รงิ ........ เรามักจะพบว่าหลากหลายสนิคา้และบรกิารทีHด ีกลับทําการตลาดแลว้ลม้เหลว ถา้ยอ้นกลับไปหา
สาเหตุตน้ตอแลว้จะพบวา่ มักจะมาจากการไมเ่ขา้ใจ และไมส่ามารถเขา้ถงึความตอ้งการและพฤตกิรรมของ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้รงิ   
 

 หลักสตูรนีbจงึไดพั้ฒนาขึbนมาเพืHอใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดท้ราบถงึเทคนคิการคน้หาพฤตกิรรมและความตอ้งการทีH
แทจ้รงิของลกูคา้เป้าหมาย เพืHอนํามากําหนดกลยทุธสํ์าหรับการขาย และการตลาดใหส้นิคา้และบรกิารจนสามารถ
ตอบสนองตลาดเป้าหมายได ้ 
 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพืHอสรา้งประสบการณ์เรืHองการเจาะลกึพฤตกิรรมและความตอ้งการ (Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมายได ้
2. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีHไดไ้ปประยกุตใ์ชก้ับการขายและการตลาดขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1:  เจาะลกึ พฤตกิรรมและความตอ้งการ (Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมาย 
1. พฤตกิรรมและความตอ้งการ โดยทัHวไป ของลกูคา้ในยคุ Digital  
2. ประเภทของพฤตกิรรมและความตอ้งการ 
3. เทคนคิวธิใีนการคน้หาพฤตกิรรมและความตอ้งการ ของลกูคา้เป้าหมาย 
4. สิHงทีHตอ้งคน้หาเพิHมเตมินอกจาก พฤตกิรรมและความตอ้งการ 
5. เจาะลกึ  ความจรงิของ พฤตกิรรมและความตอ้งการ 

1.  กลัHนกรองความจรงิ 
2. พฤตกิรรม และ ความตอ้งการของลูกคา้ทีHลวง !!!!!!!! 

6. การนําพฤตกิรรมและความตอ้งการ ไปใช ้ใหต้รงกบักลยุทธก์ารขาย และ การตลาด 
Module 2:  ปฏบิตักิาร คน้หาพฤตกิรรมและความตอ้งการ (Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมาย 
7. กจิกรรม การทํา Mystery Shopping 

1. กฎเกณฑก์ารทํา  
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2. เทคนคิเพิHมเตมิ 
3. การลงมอืทําจรงิ 

8. กจิกรรม การทํา Focus Group 
1. วธิกีาร 
2. การคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมาย 
3. การคัดเลอืกคําถาม  
4. การลงมอืทําจรงิ 

9. กจิกรรม การทํา Customer Questionnaire 
1. เทคนคิการทํา 
2. ขอ้ควรระวัง 

10. Action Plan ปฏบิตักิารวางแผน การนําไปใชง้านจรงิ  กับ การตลาดขององคก์ร 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 16 มถินุายน 2563 
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 2 มถิุนายน 2563 (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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีH 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีH 014-2-63503-8 

             ชืHอบญัช ี บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั   
             และแฟ็กซใ์บ Pay in ทีH 0-2615-4479 พรอ้มระบชุืHอบรษัิทของท่าน และชืHอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัHงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
3.  หัก ณ ทีHจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีH 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีHไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
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อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, 360 องศา, ความรักในงานขาย, ประสบการณ์รอบทศิในการขาย, เทคนคิ, ทักษะ 


