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หลักสตูร  เพิม่ยอดขายดว้ยยทุธวธิเีขา้ถงึพฤตกิรรมลกูคา้  

(Sales Increasing By Customer Insight) 

3 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 

หลกัการและเหตผุล 

การแขง่ขนัของธรุกจิในยคุปัจจบุันนี ้มคีวามรนุแรงมากขึน้ การขายดว้ยวธิกีารเดมิๆ ทีเ่รยีกวา่ Sales Force 
Oriented อาจไมเ่พยีงพออกีตอ่ไป เพราะทกุวนันี ้นอกจากคูแ่ขง่ขนัทีเ่พิม่ข ึน้อยา่งมากมายแลว้ ลกูคา้ก็มี
พัฒนาการทีก่า้วหนา้เชน่กัน มคีวามรูม้ากขึน้ เปรยีบเทยีบกอ่นการตัดสนิใจซือ้ เป็นตน้ ดังนัน้ แนวทางในการ
ขายจงึตอ้งใหค้วามสนใจและเห็นความส าคัญของลกูคา้มากขึน้ โดยมุง่ศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมหรอื
Lifestyleของลกูคา้อยา่งเขา้ใจ กอ่นทีจ่ะน าเสนอขายสนิคา้ ซึง่เราเรยีกวา่การขายทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้ Customer 
Oriented ซึง่นักจติวทิยาพฤตกิรรมศาสตรไ์ดศ้กึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของคน จนสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับตัวใหเ้ขา้กับสไตลข์องลกูคา้แตล่ะประเภทใหนั้กขายเปิดการขายไดเ้หมาะสมเจาะจงตรงกบัประเภท
ของลกูคา้ ยังผลใหบ้รรยากาศการขายราบรืน่และลงเอยสูก่ารปิดการขายไดอ้ยา่งลงตัวน่ันเอง 

 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ….. 

•มหีลักการในการเขา้ใจพฤตกิรรมลกูคา้ เพือ่การน าเสนอขายและใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมกับลกูคา้แตล่ะประเภท 

•ประเมนิบคุลกิภาพลกูคา้ไดใ้กลเ้คยีงกับตัวตนของเขาในเวลาทีร่วดเร็ว ซึง่เป็นดตีอ่การขายและการบรกิารทีต่รง
กับนสิยัลกูคา้ 

หัวขอ้การบรรยาย: 

•การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้สูก่ารขายทีเ่หนอืชัน้ 

- เหตผุลและขอ้ไดเ้ปรยีบจากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ 

- วธิกีารวเิคราะหแ์ละท าความคุน้เคยกับลกูคา้ภายใน 10 นาทแีรกของการสนทนา 

•4C. : ทฤษฎวีเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ 4 ประเภท เพือ่เพิม่ยอดขายชนะใจลกูคา้และปิดการขายเหนอืคูแ่ขง่ 

1.C adetor ลกูคา้ทีม่บีคุลกิภาพเชือ่มั่นตนเองสงู ชีน้ า ชอบเรือ่งทา้ทายและ การเปลีย่นแปลง ใจรอ้น กลา้
ตัดสนิใจฉับพลันทันท ี
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2.C afe stylist ลกูคา้ทีม่บีคุลกิภาพชอบการเขา้สงัคม มวีถิชีวีติสนุกสนาน ทา่ทตีืน่ตัว 

กระตอืรนืรน้ มองโลกในแงด่ ีและอารมณ์ด ีมักเชือ่คนงา่ย ใหค้วามร่วมมอื และมคีวามเห็นอกเห็นใจคน 

3.C alm manner ลกูคา้ทีม่บีคุลกิภาพทีม่ลีกัษณะนิง่สงบ ชอบพจิารณาสิง่ตา่ง ๆ อยา่งรอบคอบ ไมค่อ่ยแสดง
ทา่ท ีเป็นผูฟั้งมากกวา่ผูใ้หข้อ้มลูหรอืแสดงความคดิเห็น ระมัดระวัง 

4.C onceptualist ลกูคา้ทีม่บีคุลกิภาพมั่นคง มหีลกัการ ตอ้งการขอ้มลูรายละเอยีดมาก 

มกีารวางแผน มเีป้าประสงคต์อ่การตัดสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ 

•3V. : หลักการวเิคราะหเ์พือ่แยกแยะพฤตกิรรมลกูคา้ 4 ประเภท 

- Visual ภาษากาย ทา่ทาง การใชม้อื การน่ัง การยนื และแสดงออกทางสหีนา้ 

- Verbal การพดู ลักษณะวธิกีารสือ่สาร เชน่ ชา่งพูด ถามค าตอบค า นิง่รับฟังมากกวา่แสดงความคดิเห็น เป็นตน้ 

- Vocal น ้าเสยีง ลักษณะการใชร้ะดับดังคอ่ยของเสยีง ความเร็วชา้ของการพดู 

•สิง่ทีต่อ้งท าและอยา่ท าในการขายกับลกูคา้แตล่ะประเภท 

- วธิกีารทีจ่ะเขา้กันไดด้กีบัลกูคา้แตล่ะประเภท (ขอ้ควรท า) 

- วธิกีารทีท่ าใหข้ดักันและขายไมไ่ดก้ับลกูคา้แตล่ะประเภท (ขอ้ควรระวงั) 

- ปัจจัยสง่เสรมิใหข้ายได ้(Promotion Factors) 

- ปัจจัยบั่นทอนใหข้ายไมไ่ด ้(Demotion Factors) 

• เทคนคิการฟังใหอ้อกวา่ลกูคา้ตอ้งการบอกอะไร เพือ่การขายทีโ่ดนใจ 

- Message of Fact คอือะไร 

- Message of Feeling คอือะไร 

- Message of Opinion จะตอบสนองอยา่งไร 

•P-Q-R-S Techniques : เทคนคิการน าเสนอสารกบัลกูคา้ เพือ่การควบคมุทศิทางการขาย - P : เทคนคิการ
ถอดความ เพือ่จับสญัญาณการซือ้ของลกูคา้ใหไ้ด ้

- Q : เทคนคิการถาม เพือ่ควบคมุและลว้งสกึในความตอ้งการของลกูคา้ 
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- R : เทคนคิการสะทอ้นความรูส้กึ เพือ่แสดงความเขา้ใจในความรูส้กึของลกูคา้ 

- S : เทคนคิการสรปุประเด็น เพือ่การปิดการขายสูผ่ลลัพธท์ีพ่อใจทัง้สองฝ่าย 

•8 ยทุธวธิจัีดการขอ้โตแ้ยง้ทีไ่ดผ้ลเลศิ 

1. Yes but    5. Comparison 

2. Why why why  6. Substitution 

3. Boomerang   7. Cherry picker 

4. Enclose   8. Feel-Felt-Found 

•8 ยทุธวธิปิีดการขายทีไ่ดผ้ลเลศิ 

1. Sign up   5. Referral 

2. Balanced sheet 6. Next step 

3. Two choices 7. Trap 

4. Good chance 8. Dead line 

วทิยากร 

อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาว ี(ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

การศกึษา 

•ปรญิญาโท จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

•ปรญิญาตร ีจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประสบการณ์ท างาน 

•ผูอ้ านวยการหลกัสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

•ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป 

•ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 

•ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นการตลาด การขาย และการบรกิาร และทรัพยากรบคุคล 



[Pick the date] [SALES TRAINING]               

 

Professional Training Solution                             086-6183752 Page 4 

 

 

วิธีการฝึกอบรม:  บรรยาย กรณีศกึษา บทบาทสมมต ิและการฝึกปฏบิตั ิ
 
 
 
 
  

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 2 ทา่นๆละ 3,500 245 105 3,640 

 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค/ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก  โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น.(Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

ตอ้งการจดัอบรมแบบ In-house Training  

กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330 ,086-6183752 



[Pick the date] [SALES TRAINING]               

 

Professional Training Solution                             086-6183752 Page 5 

 

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เพิม่ยอดขายดว้ยยทุธวธิเีขา้ถงึพฤตกิรรมลกูคา้  

Sales Increasing By Customer Behavior Analysis 

ส่งมาท่ี ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ
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