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หลกัสตูร Customer Focus on Sales & Service
อา่นและวเิคราะหล์กูคา้ในงานขายและบรกิาร

วนัที ่29 ตลุาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ(ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)

หลกัสตูร 1 วนั 
          ความตอ้งการของลกูคา้เป็นสิง่ทีจํ่าเป็นอยา่งยิง่ทีพ่นักงานจะตอ้งทราบ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองและใหบ้รกิารได ้
อยา่งตรงจดุตรงประเด็น แตปั่ญหาทีพ่บคอื พนักงานสว่นใหญไ่มส่ามารถคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ได ้หรอื หาได.้....แต่
ไมรู่จ้ะตอบสนองความตอ้งการนัน้ไดอ้ยา่งไร  
          หลกัสตูรนี ้จงึไดพ้ัฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและหลกัจติวทิยาในการวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้ และประเภทของลกูคา้ได ้ รวมถงึการใชเ้ทคนคิและหลกัจติวทิยาเพือ่บรหิารจัดการลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งผา่นการทํา
กจิกรรม Role Play และการทํา Workshop เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนีไ้ดด้ว้ย
ตนเอง

วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลกัการ เทคนคิ และจติวทิยาในการวเิคราะห ์Customer Need Analysis 
   ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

1. เจาะลกึความตอ้งการของลกูคา้ระดบัภาพใหญ ่(Makro)
2. เปิดกร ุDNA ความตอ้งการของลกูคา้ระดบับคุคล (Micro)
3. แยกใหอ้อกระหวา่ง ปัญหา และ ความตอ้งการ ของลกูคา้
4. กจิกรรม ระดมสมองคน้หา ปัญหา และ ความตอ้งการลกูคา้
5. การอา่น พฤตกิรรม ลกูคา้ เพือ่นํามาใชใ้นการวเิคราะหค์วามตอ้งการ 

• ผา่นการพบตวั
• ผา่นทางโทรศพัท ์

6. Role Play สดุยอดการอา่นพฤตกิรรมลกูคา้ เพือ่ใหส้นองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงประเด็น
7. การวเิคราะหป์ระเภทลกูคา้ทีห่ลากหลาย 
8. กจิกรรม: การบรหิารจัดการ ลกูคา้หลากหลายรปูแบบ เพือ่สรา้งความพอใจสงูสดุ (พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ) 
9. การวเิคราะหค์วามตอ้งการดว้ยการ ถาม อยา่งแยบยล
10. เรยีนรู ้ขัน้ตอนการตดัสนิใจ
11. ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ และ ความพอใจของลกูคา้
12. การตอบสนองความตอ้งการ 

• ภาษากาย ภาษาวาจา ภาษาใจ 
• ภาษาใจ 

13. กจิกรรม รวมมติร พชิติใจลกูคา้
14. สรปุ คําถามและคําตอบ

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร Customer Focus on Sales & Service

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 20 ตุลาคม 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา
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หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


