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High Performance Development Program (HPDP)
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังนักขายยุคใหม่

หลักสูตร “เทคนิคการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า”

Technical Indicators for the Real Customer Insight
โดยใช้ เกมจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation Game)
และกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิการแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล
นักขายจํานวนมากที่คิดว่าการขายที่ดีและมีประสิทธิภาพคือการที่สามารถพูดนําเสนอสินค้ าได้ เก่ง จึง
พยายามที่จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ านันให้
้ มากที่สดุ โดยไม่ร้ ูวา่ สินค้ าที่กําลังเสนอขายอยูน่ นจะตรงใจ
ั้
ลูกค้ า
หรื อไม่ สุดท้ ายก็ต้องผิดหวังเพราะขายสินค้ าไม่ได้ ที่เป็ นเช่นนี ้เพราะพวกเขาไม่มีเครื่ องมือที่ทรงพลัง ที่จะทําให้
เข้ าใจถึงความต้ องการที่แท้ จริ งลูกค้ าเสียก่อน แม้ จะพยายามนําเสนอสินค้ าเท่าไรก็ไม่ตา่ งจาก การเล่นทายใจ
ซึง่ บ่อยครัง้ มักจะทายผิด ดังนันการค้
้
นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ าจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ความต้ องการของ
ลูกค้ านันส่
้ วนใหญ่มกั จะมีรูปแบบ ดังนี ้
• ลูกค้ ามีความต้ องการแอบแฝง (Latent Needs) แต่ยงั ไม่มีใครสามารถที่จะตอบสนองความ
ต้ องการนันได้
้
•
•
•
•

ลูกค้ ายังคงพยายามที่จะค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของตัวเองต่อไป
ลูกค้ ามีความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ ว
ลูกค้ าไม่ทราบว่าตัวเองต้ องการอะไร จนกว่าจะได้ เห็นสิ่งที่ต้องการ
เป็ นไปไม่ได้ ที่จะทราบความต้ องการทังหมดของลู
้
กค้ า

การที่ความต้ องการเหล่านี ้ยังไม่ได้ รับการตอบสนอง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะองค์กรส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นที่ ตัว
สินค้ าหรื อบริ การของตัวเองเป็ นหลัก (Product Centric) แทนที่จะค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริ งจาก ลูกค้ า
(Customer Centric) เพื่อนํามาใช้ ในการปรับปรุ งและพัฒนาสินค้ าและบริ การ นอกจากเราจะเข้ าใจ ความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ าแล้ วสิ่งที่นกั ขายระดับมืออาชีพไม่ควรพลาดก็คือแล้ วอะไรคือสิ่งที่ลกู ค้ าไม่ต้องการ
โครงการฝึ กอบรมสัมมนากึ่งปฏิ บตั ิการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังนักขายยุคใหม่ภายใต้
สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ เกมจําลองสถานการณ์ ทางธุรกิ จสลับการ
บรรยาย (Business Simulation Game & Short Lecture) และการฝึ กปฏิบตั ิแบบเข้ มข้ น (Incentive
Practice) ที่มุ่งเน้ นการถ่ายทอดแนวคิด มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ และหลักการสมัยใหม่ที่ใช้ ได้ ผลเลิศ ด้ วย
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เครื่ องมือและกิจกรรมการฝึ กอบรมที่ทรงพลังจึงเป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย
เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่ใช้ พฒ
ั นาศักยภาพของพนักงานขายได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ผู้เข้ าอบรม จะได้ เรี ยนรู้
เกี่ยวกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ถกู ต้ องในการขาย แบบเดิม และเสริ มสร้ าง
ความรู้ ความสามารถ (Competency) แบบใหม่ที่ม่งุ เน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมี
ความท้ าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญ
เกมจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจสลับการบรรยาย (Business Simulation Game) ตังอยู
้ บ่ นแนว
ความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนาวิธีคดิ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และทักษะที่จําเป็ นต่อการค้ นหา ความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า (Customer Insight) ที่มีประสิทธิภาพนันลํ
้ าพังแค่ฟังการบรรยายในห้ อง เรี ยนแต่
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนํา ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปใช้ ในการทํางานจริง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์ สมมติที่
ก่อให้ เกิดจิตสํานึกที่จะทําภารกิจในฐานะนักขายมืออาชีพให้ บรรลุเป้าหมาย ภายใต้ เวลาที่กําหนด และเงื่อนไข
ที่มีความยากและท้ าทายสูงเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยน ทัศนคติด้วย
ตนเอง “เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อเปลี่ยนวิธีการ”

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีวิธีคดิ มุมมอง และทัศนคติ ที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริง
ของลูกค้ า (Customer Insight) จนกระทัง่ เกิดการตระหนักการมุง่ เน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง
(Customer Centric)
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการทังแนวคิ
้
ด ทฤษฎี และหลักปฏิบตั ิ ที่
เป็ นระบบแบบมืออาชีพ ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของ ลูกค้ า
ทุกครัง้ ทังก่
้ อนและระหว่างการนําเสนอขาย
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะและทดลองใช้ เครื่ องมือที่ทรงพลังในการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริง
ของลูกค้ า (Customer Insight) ด้ วยการฝึ กปฏิบตั กิ ารแบบเข้ มข้ น (Incentive Practice)
4. เพื่อทําให้ ผ้ เู รี ยนนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรนี ้เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออก
เป็ นกลุม่ ๆ ละ 3 - 4 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อ
พัฒนาวิธีคดิ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะให้ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการ เรี ยนรู้
ที่สําคัญ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
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ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ
จําเป็ นที่จะต้ องค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า (Customer Insight) โดยใช้ การ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาจากคลิปวีดีโอ
ขันที
้ ่ 2 : Understanding ขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า (Customer Insight) โดยใช้ เกม
จําลองสถานการณ์ทางธุรกิจสลับบรรยาย (Business Simulation Game)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation
คือขันตอนการพั
้
ฒนาทักษะและเครื่ องมือที่จําเป็ นในการค้ นหาความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า (Customer Insight) โดยใช้ กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิแบบเข้ มข้ น
(Incentive Practice)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันตอนการให้
้
คํามัน่ สัญญาและจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ในการนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการทํางานจริง

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

ภารกิจที่ 1 : แนวคิดในการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า (Customer Insight) นักขายที่
ล้ มเหลว 99% ไม่มีวนั รู้
ปฏิบตั กิ าร (Mission) : กล้ าเปิ ดใจรับฟั ง (Open Minded)
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีวิธีคดิ มุมมอง และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการค้ นหา ความ
ต้ องการที่แท้ จริงฃของลูกค้ า (Customer Insight)
2. เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด การตระหนัก และเข้ าใจถึ ง ความสํ า คัญ และความจํ าเป็ นที่
จะต้ องค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ า (Customer Insight) ทังก่
้ อน และ
ระหว่างการนําเสนอขาย
แนวทางดําเนินการฝึ กอบรม
∗ วิทยากรจะแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 4 ท่าน ปฏิ บตั ิภารกิจ ร่ วมกันใน
กิจกรรม “กล้ าเปิ ดใจรับฟั ง (Open Minded)” เพื่อค้ นหาคําตอบจากกิจกรรม
ภายในเวลา 5 นาที โดยที่แต่ละทีมจะเปลี่ยนคําตอบกี่ ครัง้ ก็ได้ แต่สุดท้ ายต้ อง
ยืนยันคําตอบที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
∗ ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงานของทีม ซึ่งแน่นอนแต่ละทีมตอบไม่เหมือนกันขึ ้น อยู่
กับวิ ธี คิด มุม มอง ทัศนคติ และประสบการณ์ เ ดิม ของนักขายแต่ล ะคน จน ที่
ประชุมเกิดความขัดแย้ งวุน่ วาย สุดท้ ายแล้ ววิทยากรเฉลยคําตอบที่ถกู ต้ อง
∗ สมาชิกแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
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∗ วิทยากรบรรยายสรุปประเด็นสําคัญ
หลักสูตรเนื ้อหาวิชา
1. ความสําคัญของการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า (Customer
Insight) ที่นกั ขายที่ล้มเหลว 99% ไม่มีวนั รู้
2. นักขายจะรู้ได้ อย่างไรว่า..อะไรคือความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า
3. ความแตกต่างของแนวคิดทางการตลาดระหว่าง “การมุง่ เน้ นที่สินค้ าเป็ น
ศูนย์กลาง (Product Centric)” และ “การมุง่ เน้ นความต้ องการของลูกค้ า เป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric)”
4. อะไรคือ “ความต้ องการ” “ความจําเป็ น” และ “ความคาดหวัง” ของลูกค้ า
ภารกิจที่ 2 : ประเภทและรูปแบบของความต้ องการของลูกค้ า (Customer Insight)
ปฏิบตั กิ าร (Mission) : ตรวจสุขภาพ (Check up Program)
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ นกั ขายเรี ยนรู้รูปแบบและลักษณะความต้ องการของลูกค้ าเพื่อจะได้ นํามา
วางแผนการขายอย่างมียทุ ธศาสตร์
2. เพื่อให้ นกั ขายสามารถใช้ ศาสตร์ และศิลปะที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไป
วิเคราะห์ความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา
แนวทางดําเนินการฝึ กอบรม
∗ วิทยากรจะแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 ท่าน เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์ ถึง
รากเหง้ าของปั ญหา และความต้ องการที่ซ่อนเร้ นและความต้ องการที่แท้ จริ ง ของ
ผู้ป่วยที่เข้ ามาพบแพทย์จากคลิปวีดีโอ
∗ ประชุม กลุ่ม ระดมสมองเพื่ อวิเคราะห์ ค้น หาความต้ องการที่ แท้ จ ริ ง ของลูกค้ า
(Customer Insight) โดยใช้ ตารางวิเคราะห์จากคําถาม 5 ข้ อ
∗ ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงาน
∗ สมาชิกแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
∗ วิทยากรบรรยายสรุปประเด็นสําคัญ
หลักสูตรเนื ้อหาวิชา
1. รูปแบบความต้ องการของลูกค้ า (Customer Insight) 5 ลักษณะที่นกั ขายมือ
อาชีพต้ องรู้
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2. หลักการบริ หารจัดการ (กลยุทธ์การวางแผนการขาย) สําหรับความต้ องการ ของ
ลูกค้ าแต่ละแบบ
• แบบที่ 1 : ลูกค้ ามีความต้ องการแอบแฝง (Latent Needs) แต่ยงั
ไม่มีใครสามารถที่จะตอบสนองความต้ องการนันได้
้
• แบบที่ 2 : ลูกค้ ายังคงพยายามที่จะค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริง
ของตัวเองต่อไป
• แบบที่ 3 : ลูกค้ ามีความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
รวดเร็ ว
• แบบที่ 4 : ลูกค้ าไม่ทราบว่าตัวเองต้ องการอะไร จนกว่าจะได้ เห็น
สิ่งที่ต้องการ
• แบบที่ 5 : เป็ นไปไม่ได้ ที่จะทราบความต้ องการทังหมดของลู
้
กค้ า
3. เทคนิคการค้ นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ลกู ค้ าไม่ต้องการ
ภารกิจที่ 3 : กลยุทธ์การค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า (Customer Insight)
ปฏิบตั กิ าร (Mission) : ดงดอกเหมย
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ นกั ขายเรี ยนรู้กลยุทธ์ 8 แบบในการค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของ
ลูกค้ า (Customer Insight) ตามแนวคิดของ Jeff Sauro
2. เพื่อให้ นกั ขายสามารถตัดสินใจเลือกใช้ กลยุทธ์ที่ทรงประสิทธิผลสูงในแต่ละ
สถานการณ์เพื่อค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า (Customer Insight)
แนวทางดําเนินการฝึ กอบรม
∗ วิทยากรจะแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 3 – 4 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิภารกิจ เกม “ดง
ดอกเหมย” 2 รอบ เพื่อค้ นหากลยุทธ์ที่ดีที่สดุ ในการแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ า
∗ ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงาน
∗ วิทยากรบรรยายสรุปประเด็นสําคัญ
หลักสูตรเนื ้อหาวิชา
1. กลยุทธ์การค้ นหาความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ า (Customer Insight)
1.1 ข้ อมูลที่มีอยู่ (Existing Data)
1.2 สัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง (Stakeholder Interviews)
1.3 แผนผังขันตอนการทํ
้
างาน (Process Mapping)
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1.4 แผนผังเส้ นทางเดินของผู้บริ โภค (Customer Journey Mapping)
1.5 การวิจยั แบบตามติดลูกค้ า (Follow me Home Research)
1.6 สัมภาษณ์ลกู ค้ า (Customer Interviews)
1.7 การสํารวจความคิดเห็นลูกค้ า (Voice Of The Customer Surveys)
1.8 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Analysis)
2. การวิเคราะห์ความต้ องการที่แท้ จริงของลูกค้ าโดยใช้ คําถาม 5 ข้ อ
2.1 อะไรคือสิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวังจากการซื ้อสินค้ าและบริการ
2.2 อะไรคือโทษจากการที่ลกู ค้ าไม่ได้ ใช้ สินค้ าและบริการ
2.3 อะไรคือประสบการณ์เลวร้ ายในอดีตของลูกค้ า
2.4 อะไรคือปั จจัยที่ใช้ ตดั สินใจซื ้อสินค้ าและบริการ
2.5 อะไรคือข้ อจํากัดในการซื ้อสินค้ า
3. เทคนิคการค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าระดับ Makro และระดับ Micro
3.1 ความต้ องการของลูกค้ าระดับ Makro
3.2 ความต้ องการของลูกค้ าระดับ Micro
4. เทคนิคการค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าด้ วยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย “STP”
4.1 Segmentation Analysis
4.2 Targeting Analysis
4.3 Positioning Design
ภารกิจที่ 4 : ยุทธศาสตร์ การสร้ างนักขายสายพันธุ์แกร่ง (Sales DNA)
ปฏิบตั กิ าร (Mission) : นํ ้าส้ มไฮโซ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ นกั ขายเรี ยนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริ โภค องค์ประกอบในการตัดสินใจซื ้อ และ
วิธีการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ นกั ขายฝึ กฝนเครื่ องมือทางการตลาดที่ทรงพลังในการบริ หารลูกค้ า
3. เพื่อให้ นกั ขายพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็ นนักขายแบบมือ
อาชีพ (Sales DNA)
แนวทางดําเนินการฝึ กอบรม
∗ วิทยากรจะแบ่ง ผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติภารกิ จ เกม
“นํ ้าส้ มไฮโซ” เพื่อเรี ยนรู้พฤติกรรมผู้บริ โภค องค์ประกอบในการตัดสินใจซื ้อ และ

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

7

ยุ ท ธวิ ธี ก ารตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ าตามแนวคิ ด และหลั ก การ
Customer Centric
∗ ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงาน
∗ วิทยากรบรรยายสรุปประเด็นสําคัญ
หลักสูตรเนื ้อหาวิชา
1. สร้ างความตระหนักให้ อยากเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริ การของ NDT
1.1 แนวคิด มุมมองการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 : สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้
1.2 สร้ างแรงบันดาลใจจากความสําเร็จในอาชีพนักขายกับ 5 กลยุทธ์ จาก
สุดยอดนักขายระดับโลก
1.3 วิเคราะห์กลวิธีของความสําเร็จและความล้ มเหลวในงานขาย
1.4 เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันที่มีความยากและท้ าทายสูง
2. คุณลักษณะของนักขายสายพันธุ์แกร่ง (Sales DNA)
2.1 DNA แบบที่ 1 : การขายแบบให้ ความรู้
2.2 DNA แบบที่ 2 : การขายแบบให้ คําปรึกษา
2.3 DNA แบบที่ 3 : การขายแบบให้ บริการอย่างประทับใจ
2.4 DNA แบบที่ 4 : การขายแบบการแก้ ไขปั ญหา
2.5 DNA แบบที่ 5 : การขายแบบใช้ การจูงใจ
3. การจัดโครงสร้ างการขายที่เป็ นระบบ (Selling Solutions)
3.1 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
3.2 การจัดโครงสร้ างการขายของการขายเชิงรุก
3.3 เข้ าพบอย่างนักขายเชิงรุก เพื่อพิชิตความสําเร็จในทุกโอกาส
3.4 เปิ ดใจลูกค้ าอย่างไร ให้ ได้ ชยั เหนือคูแ่ ข่ง
3.5 เทคนิคการนําเสนอขายให้ ถกู ใจ..ได้ ออร์ เดอร์
3.6 ล้ วงลึก ล้ วงลับข้ อมูลในใจลูกค้ า..เพื่อชัยชนะอย่างถาวร
3.7 การแก้ ข้อโต้ แย้ งและเจรจาต่อรอง
4. การขายเชิงรุ ก (Proactive Sales)
4.1 ปั ญหาเดิมๆ ทางการขาย
4.2 เทคนิคการขายเชิงรุก
4.3 นักขายมืออาชีพต้ อง..SMART
4.4 การเสริ มสร้ างเสน่ห์และบุคลิกภาพนักขาย (Personality)
5. จิตวิทยาผู้บริ โภค
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5.1 พฤติกรรมผู้บริโภค
5.2 องค์ประกอบในการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ า
5.3 เทคนิคการปิ ดการขาย
5.4 แนวคิดการขายตามสถานการณ์ : SIAB
• Situation..สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับลูกค้ า
• Idea..เสนอแนวคิดสินค้ าของเราที่จะช่วยลูกค้ า
• Advantage..จุดเด่นหรื อข้ อดีของ Idea ที่นําเสนอ
• Benefit..ผลประโยชน์ที่จะได้ รับหากซื ้อ Idea นัน้
5.5 16 Key Words เชิงบวกที่มีผลต่อจิตวิทยาการตัดสินใจของลูกค้ า
ภารกิจที่ 5 : กลยุทธ์การแก้ ปัญหาที่รากเหง้ าและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
ปฏิบตั กิ าร..ห่วงยางคล้ องใจ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ หวั หน้ างานมีวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติที่ถกู ต้ องต่อการแก้ ปัญหา และ
ตัดสินใจอย่างมียทุ ธศาสตร์
2. เพื่อให้ หวั หน้ างานเรี ยนรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมียทุ ธศาสตร์
3. เพื่อให้ หวั หน้ างานฝึ กฝนทักษะการแก้ ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ ตาม
หลักกลยุทธ์ โดยใช้ เครื่ องมือ 7 ประการที่ทรงประสิทธิผล และวิธีการแก้ ปั ญหา
และตัดสินใจเพื่อไม่ให้ ปัญหากลับมาเกิดซํ ้าแบบวนเวียนซํ ้าซากหรื อ เรี ยกว่า
“การแก้ ปัญหาอย่างยัย่ ืน” ตามหลักพุทธวิถี 4 ประการ
4. เพื่อนําความรู้ ประสบการณ์ และเครื่ องมือที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ ใน การ
แก้ ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพทังในงานและชี
้
วิต
แนวทางดําเนินการฝึ กอบรม
2. วิทยากรจะแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 6–8 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิภารกิจร่ วมกัน
ในเกม “ห่วงยางคล้ องใจ” โดยมีเป้าหมายให้ สมาชิกทุกคนในทีมช่วยกันนํ า
ยางหนังสติ๊ก (เส้ นเล็ก) คล้ องปากขวดโค๊ กให้ ได้ มากที่สุดภายในเวลา 4 นาที
ทีมใดทําได้ มากที่สดุ เป็ นผู้ชนะ โดยที่
- ขวดโค๊ กจะวางตรงจุดศูนย์กลางของวงกลรมที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 3.20
เมตร
- มีกติกา 4 ข้ อ ดังนี ้
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1. ห้ ามให้ อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ของร่ างกายและทุกสิ่ง อย่างบน
โลกใบนี ้สัมผัสพื ้นผิวในวงกลม
2. วางที่ แ จกให้ ไ ว้ ใ ช้ ค ล้ อ งปากขวดเท่ า นัน้ ยางไม่ ใ ช่ อุป กรณ์ จ ะ
นําไปใช้ ทําอย่างอื่นไม่ได้
3. ห้ ามย้ ายขวด และหากขวดล้ มเกมยุตทิ นั ที
4. ด้ วยความยาก ท้ าทาย และมีปัญหาเกิดขึ ้นมากมายระหว่าง การ
ดํ า เนิ น งานที่ ไ ม่ ส ามารถนํ า ยางไปคล้ อ งปากขวดได้ เราจึง มี
ตัวเลือกให้ 4 ตัวเลือกเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการนําห่วงยาง ไป
คล้ องปากขวด ต้ องตัดสินใจเลือกดังนี ้ 1. ตะเกียบ 4 อัน 2. เชือก
ฟางยาว 4 นิ ้ว 5 เส้ น 3. กระดาบ A4 ใช้ แล้ ว 6 แผ่น และ 4.
หลอดทานตะวัน 8 หลอด
5. ตัดสินใจเลือกเพียงอย่างเดียว หากเปลี่ยนใจจะเลือกทาง เลือก
ใหม่จะถูกหักคะแนนจากที่ทําได้ ครัง้ ละ 100 คะแนน
3. ประชุมกลุม่ ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ถึงผลงานที่ทําได้ ในมิตขิ อง
- ปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างดําเนินกิจกรรม
- องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกทางเลือกทัง้ 4 ตัว
4. ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงาน
5. สมาชิกแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
6. วิทยากรบรรยายสรุปประเด็นสําคัญ
7. กิจกรรมสร้ าง Commitment
แนวคิด มุมมอง และความรู้ที่ได้ จากกิจกรรม
1. มุมมองเกี่ยวกับปั ญหา
• ลักษณะของปั ญหาและการตัดสินใจ
• 7 ขันตอนของการแก้
้
ปัญหาที่รากเหง้ า (Root Cause Analysis)
• สิ่งที่ควรให้ ความสนใจเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
• การพัฒนาทัศนคติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการมองปั ญหา
2. การวิเคราะห์เพื่อทําความเข้ าใจสถานการณ์กบั การแก้ ปัญหา
•
•
•
•

ข้ อมูลกับการแก้ ปัญหา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การจัดระเบียบข้ อมูล
การประเมินข้ อมูล
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3. การกําหนดปั ญหาให้ มีความถูกต้ อง
• อุปสรรคในการกําหนดปั ญหา
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการกําหนดโครงสร้ างของปั ญหา
• เทคนิคในการกําหนดปั ญหา
4. การวิเคราะห์สาเหตุสําคัญของปั ญหา
• การตรวจหาสาเหตุ
• การเลือกสาเหตุที่สําคัญในการแก้ ปัญหา
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการระบุสาเหตุที่แท้ จริง
• แนวคิดและเครื่ องมือที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการวิเคราะห์สาเหตุสําคัญ
5. กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา : เครื่ องมือที่ใช้ เพื่อแก้ ปัญหา
• คิดหาวิธีการแก้ ปัญหา
• วิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)
• เทคนิคการแก้ ปัญหาแบบเป็ นทีม
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาอย่างมียทุ ธศาสตร์
• 10 กับดักในการแก้ ปัญหา
6. การวางแผนปฏิบตั สิ กู่ ารแก้ ปัญหา
• แผนปฏิบตั กิ ารที่ดี C-PDCA
• วิธีวางแผนปฏิบตั ิ และการเตรี ยมแผนฉุกเฉินไว้ รองรับ
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการวางแผนแก้ ปัญหาที่เป็ นระบบ
7. กลยุทธ์การตัดสินใจที่ถกู ต้ อง แม่นยํา
• องค์ประกอบของการตัดสินใจ
• วิธีการตัดสินใจ
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการตัดสินใจที่ถกู ต้ องแม่นยํา
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
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•
•
•
•
•

ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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