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เจาะลกึพฤตกิรรมลกูคา้ เพื�อความสําเร็จ 
ดา้นการขายและการตลาด 

(Customer Insight for Sales and Marketing Success) 
 
 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีYยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีYใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั ]งวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

 
 

30 กนัยายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 

การตลาดในยคุแหง่การแขง่ขันทีYรนุแรงมากดังเชน่ในปัจจบุนันั]น การเขา้ถงึพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการ (Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมาย ถอืเป็นหัวใจเริYมตน้ของความสําเร็จในเชงิ
การขายและการตลาดอยา่งแทจ้รงิ ........ เรามักจะพบวา่หลากหลายสนิคา้และบรกิารทีYด ีกลับทํา
การตลาดแลว้ลม้เหลว ถา้ยอ้นกลับไปหาสาเหตตุน้ตอแลว้จะพบวา่ มักจะมาจากการไมเ่ขา้ใจ และ
ไมส่ามารถเขา้ถงึความตอ้งการและพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ   
 

หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืYอใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดท้ราบถงึเทคนคิการคน้หาพฤตกิรรมและความ
ตอ้งการทีYแทจ้รงิของลกูคา้เป้าหมาย เพืYอนํามากําหนดกลยทุธสํ์าหรับการขาย และการตลาดให ้
สนิคา้และบรกิารจนสามารถตอบสนองตลาดเป้าหมายได ้ 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืYอสรา้งประสบการณ์เรืYองการเจาะลกึพฤตกิรรมและความตอ้งการ (Customer Insight) ของ
ลกูคา้เป้าหมายได ้

2. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีYไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการขาย และ การตลาดขององคก์รได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
Module 1:  เจาะลกึ พฤตกิรรมและความตอ้งการ (Customer Insight) ของลกูคา้เป้าหมาย 
 

1. พฤตกิรรมและความตอ้งการ โดยทัYวไป ของลกูคา้ในยคุ Digital  
2. ประเภทของพฤตกิรรมและความตอ้งการ 
3. เทคนคิวธิใีนการคน้หาพฤตกิรรมและความตอ้งการ ของลกูคา้เป้าหมาย 
4. สิYงทีYตอ้งคน้หาเพิYมเตมินอกจาก พฤตกิรรมและความตอ้งการ 
5. เจาะลกึ  ความจรงิของ พฤตกิรรมและความตอ้งการ 

1.  กลัYนกรองความจรงิ 
2. พฤตกิรรม และ ความตอ้งการของลูกคา้ทีYลวง !!!!!!!! 

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

1. กฎเกณฑก์ารทํา  
2. เทคนคิเพิYมเตมิ 
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 

 

ใบรบัรอง: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายใน 30 กนัยายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 58.50 4,114.50 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 55.50 3,903.50 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 16 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 55.50 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 51.00 3,587.00 3,638.00 

 
วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

             ชืYอบญัช ี บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
             และแฟ็กซใ์บ Pay in ทีY 0-2615-4479 พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของท่าน และชืYอหลักสตูร 
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2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY 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  

 

อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, นักขาย, ความรักในงานขาย, ประสบการณร์อบทศิในการขาย, เทคนคิ, ทักษะ 


