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เจาะลกึกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลกูคา้ 
Adaptive Selling through Customer Insight 

 

วทิยากร : อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 
 

14 กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

UUหลกัการและเหตผุล 
 

เป็นทีTทราบกนัดวีา่ การขายสนิคา้เป็นสิTงสําคัญสําหรับธรุกจิทีTจะนํามาซึTงยอดขายและกําไร มากกวา่นั]นยัง
นํามาซึTงความเป็นผูนํ้าในตลาดดว้ยเชน่กนั แตใ่นความเป็นจรงิ การขายไม่สามารถใชแ้คท่ฤษฎหีรอืศาสตรใ์นการทํา
ใหล้กูคา้ตดัสนิใจไดเ้สมอไป โดยเฉพาะมักจะพบว่า พนักงานขายสว่นใหญ่ขายสนิคา้ดว้ยวธิเีดยีวกันกบัลกูคา้ทกุราย 
ทําใหล้กูคา้จํานวนไมน่อ้ยเลอืกทีTจะไมต่ัดสนิใจซื]อกบัพนักงานขายเหลา่นั]น และพนักงานขายก็มักจะโทษลูกคา้ดว้ย
เหตุผลต่างๆนานา ทั ]งๆทีTสนิคา้ทีTขายลว้นมคีณุสมบตัแิละประโยชนห์ลากหลายทีTพรอ้มจะตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้จะเห็นไดว้า่ ไมใ่ชเ่พยีงแคท่ฤษฎหีรอืศาสตรใ์นการขายเทา่นั]น แตค่วามเป็นจรงิแลว้ การขายเป็นศลิปะ
แขนงหนึTงทีTพนักงานขายจําเป็นตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกฝนวธิกีารขายทีTเรยีกวา่ Adaptive Selling หรอื การขายตาม
สถานการณ์ลกูคา้นัTนเอง ซึTงจะชว่ยใหพ้นักงานขายสามารถเพิTมอัตราการปิดการขายไดเ้พิTมขึ]นอยา่งมปีระสทิธภิาพ
โดยลูกคา้ยนิดทีีTจะตัดสนิใจซื]อสนิคา้ดว้ยความเต็มใจ 

 
หลักสตูรนี]เหมาะสําหรับพนักงานขายทีTตอ้งทําการเสนอขายใหก้บัลกูคา้หลากหลายรูปแบบ รวมถงึ

หลากหลายระดับ ไมว่า่จะเป็นฝ่ายจัดซื]อ พนักงาน ผูบ้รหิาร ตลอดจนเจา้ของกจิการ หรอืแมแ้ตผู่บ้รโิภคทัTวไป ซึTง
จะตอ้งปรับวธิกีารขายใหเ้หมาะกับสถานการณ์ของลูกคา้นั]นๆ เรยีนรูเ้ทคนคิการประเมนิความตอ้งการและปัญหาของ
ลกูคา้ การผสานการเสนอขายสนิคา้ใหต้อบโจทยปั์ญหาและความตอ้งการของลกูคา้ และทีTสําคัญคอืวธิกีารสรา้งการ
ยอมรับของลกูคา้ตอ่พนักงานขาย อันจะนําไปสูก่ารกระตุน้ความสนใจและเห็นชอบกบัสนิคา้และขอ้เสนอการขายใน
ทีTสดุ 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการและความสาํคัญของการขายตามสถานการณ์ลกูคา้ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการวเิคราะหค์วามตอ้งการและปัญหาทีTเฉพาะเจาะจงของลกูคา้ดว้ยการใช ้
คําถามทีTแม่นยํา 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมศกึษาเทคนคิการปรับวธิกีารเสนอขายใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ของลกูคา้แตล่ะประเภท 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําเสนอขอ้ดแีละประโยชนข์องสนิคา้และบรกิารใหเ้กดิการยอมรับและตัดสนิใจซื]อใน
ทีTสดุ 
5. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละทักษะทีTไดรั้บไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในงานขายของตนเองและบรษัิท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
Module 1: ลกูคา้กบัพนกังานขาย...ลดชอ่งวา่งและสรา้งการยอมรบั  (Start Clicking with 
Customer…Friend or Foe) 

1. หลักการและความสาํคัญของการขายตามสถานการณ์ลกูคา้ – Conceptual Frame of Adaptive Selling 
2. เจาะลกึ...บทบาท พฤตกิรรมและสไตลข์องลูกคา้ทีTหลากหลาย – Customer Insight 
3. พนักงานขายกับสไตลก์ารขายทีTแตกต่าง – Selling Styles and Approaches 

• Push Approach 
• Pull Approach 

4. การลดชอ่งวา่งและสรา้งการยอมรับ...ลูกคา้กับพนักงานขาย – Create right chemistry & Connection 
• ทําไมตอ้งทํา? 
• ทําอย่างไร? 

5. กจิกรรม: ผสานสไตลแ์ละความเขา้ใจลกูคา้ใหเ้กดิการยอมรับพนักงานขาย 
 

Module 2: พรอ้มปรบัและประยุกตว์ธิกีารขายใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ลกูคา้ (Adaptive Selling 
Technique) 

6. ขั ]นตอนการตัดสนิใจซื]อของลกูคา้...สิTงจําเป็นทีTตอ้งทําความเขา้ใจ –  
    Customer Buying Process is a must to be understood. 
7. ขั ]นตอนการเสนอขายของพนักงานขาย – Selling Process 
8. ปรับขั ]นตอนการขายใหเ้หมาะกับขั ]นตอนของลูกคา้ – Align Ours to Customer Process 
9. เทคนคิการนําเสนอขายใหเ้หมาะกับลูกคา้แต่ละคน – Selling Technique to Customization 
10. กจิกรรม: นําเสนอการขายใหล้กูคา้ยนิดตีัดสนิใจ 
 

Module 3: เคล็ดลบัจําเป็น...ในการขายใหเ้หมาะกบัสถานการณล์กูคา้  (Adaptive Selling Tips) 
11. อปุสรรคของการขายทีTอาจเกดิได ้– Possible Difficulties 
12. สดุยอดเคล็ดลับสําหรับพนักงานขาย – Tip of the Tips 
13. ความสามารถสําคัญของพนักงานขาย – Competency of Salesperson 
14. ปัจจัยแหง่ความสําเร็จในการขายใหเ้หมาะกบัสถานการณล์ูกคา้ – Key Success Factors 
15. สรุป คําถามและคําตอบ – Summary with Q&A 
 

ใบประกาศนยีบตัร : บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากัด 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 กรกฎาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 29 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
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วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 

อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, เจาะลกึกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลกูค้า, Adaptive Selling through Customer Insight, ประยกุต์

วิธีการขายให้เหมาะกบัสถานการณ์ลกูค้า, 


