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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Customer Focus on Sales
(อ่านและวิ เคราะห์ในงานขายและบริ การ)

วิทยากร: ดร.พิพฒ
ั น์ พล เพ็ชรเทียง
PRINCIPLES

โครงการฝึ กอบรมภายในองค์ กร (In-house Training) เป็ นวิธีการอย่างหนึงJ ของการพัฒนาองค์กร
เพืJอให้ สอดคล้ องกับนโยบายและการดําเนินงานของทุกฝ่ ายภายในองค์กร และยังเป็ นอีกทางเลือกหนึงJ
ทีJสามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
สถาบันทีปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค มีความยินดีและขอนําเสนอโครงการฝึ กอบรม
สัมมนาสําหรับองค์ กรของท่ าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ าน
OBJECTIVES

1. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการเทคนิคและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ า
(Customer Need Analysis) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมฝึ กทักษะการวิเคราะห์ประเภทลูกค้ าทีJหลากหลาย การอ่านพฤติกรรมลูกค้ า และ
สามารถนําความรู้ทีJได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
AREAS OF STUDY

1. เจาะลึกความต้ องการของลูกค้ าระดับภาพใหญ่ (Macro) และระดับบุคคล (Micro)
2. การวิเคราะห์ ปัญหา และความต้ องการของลูกค้ าให้ ...ตรงใจ....โดนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ : แบ่งกลุม่ ระดมสมองค้ นหาทีJมาของปั ญหา และความต้ องการลูกค้ า และแยกแยะ
กลุม่ ความต้ องการของลูกค้ า เพืJอเสนอวิธีการขายและการให้ บริการ
3. หลักการเบือK งต้ นของการทําความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า 2 ประการ
 ความต้ องการส่วนตัว (Personal Needs)
 ความต้ องการต่อการปฏิบต
ั ิ (Practical Needs)
4. การวิเคราะห์ พฤติกรรมและการจับสัญญาณการซือK และการให้ บริการของลูกค้ า
 ประเภทลูกค้ าฟั ง ปั ญหาทีJลก
ู ค้ าอยากใช้ บริ การ แต่มีความกล้ าๆ กลัวๆ เพราะอะไร
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ประเภทลูกค้ าใช้ ลูกค้ าทีJใช้ บริการ หรื อตกลง รับบริการแล้ ว ขอยกเลิกกลางอากาศ เพราะอะไร
 ประเภทลูกค้ าพูด ทําไมลูกค้ ามักจะบ่นติโน่น ตินีJ หลายๆ อย่างกับเจ้ าหน้ าทีJขายและบริ การ แล้ ว
บางครังd ก็ตําหนิบริ ษัท
 ประเภทลูกค้ าเดิน อยู่ดีๆ ลูกค้ าก็โทรศัพท์ หรื อเดินมาขอใช้ บริ การของคุณเอง โดยไม่ต้องเหนืJอย
เหตุทีJมา ทีJไปอยูต่ รงไหน
5. การสร้ างความพึงพอใจให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าสําหรับการขายและการบริการ
 ทักษะการสืJอสาร (Communication Skills)
 การหว่านล้ อมโน้ มน้ าว (Persuasiveness)
 การสร้ างความมัน
J ใจ (Confidence)
 ความกระตือรื อร้ น (Enthusiasm)
 การสร้ างมิตรภาพต่อการบริ การ (Friendliness)
 ความรู้ในตัวสินค้ า (Product Knowledge)
 ทักษะการขาย (Selling Skills)
กิจกรรมการเรียนรู้ : ทําแบบทดสอบความสามารถ 7 ลักษณะ และการวิเคราะห์ ผลภาพรวม


6. วิธีการนําเสนอขายและการบริการเพือการกระตุ้นให้ ลูกค้ าสนใจสินค้ าและผลิตภัณฑ์
 การสร้ างความสนใจระหว่างนักขายกับลูกค้ า
 การค้ นหาความจําเป็ น และความต้ องการของลูกค้ า
 การเสนอขายโดยเน้ นผลประโยชน์ทีJลก
ู ค้ าจะได้ รับ
 การกําหนดข้ อเสนอสําหรับใช้ ในการเจรจาต่อรอง
 การจับสัญญาณต่างๆ ระหว่างการเจรจาต่อรอง
 การใช้ คําพูดสําหรับการเจรจาต่อรอง
WORKSHOP: ฝึ กทักษะการนําเสนอสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ให้ ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ าในสถานการณ์การนําเสนอแบบทัวJ ไป (Formal Approach Presentation) และการนําเสนอแบบมี
ความยุง่ ยาก (Difficult Approach Situations)
7. เทคนิคการอ่ านพฤติกรรมลูกค้ ากับการวิเคราะห์ ความต้ องการลูกค้ า
 ผ่านการพบตัว(Face to Face)
 ผ่านทางโทรศัพท์ (On Call)
8. สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลียนประสบการณ์ /ปิ ดการสัมมนา
หมายเหตุ หัวข้ อทีJเสนอสามารถปรับเปลีJยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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