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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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 ทกัษะการวเิคราะหล์กูคา้และการนําเสนอขาย 
อยา่งมอือาชพี DISC 

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 
 

30 พฤศจกิายน 2564 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหคผุล 
   งานขายเป็นงานทีTตอ้งใชท้ั ]งศาสตรแ์ละศลิป์ นักขายทีTประสบความสําเร็จไม่ใชเ่พยีงอาศัยความรูใ้น
เชงิทฤษฎเีทา่นั]น แต่ตอ้งนําความรูใ้นเชงิทฤษฎมีาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดว้ย  หรอืทีT
เราเราเรยีกวา่ ลกูลอ่ลูกชนนั]นเอง แต่พนักงานขายมอืใหมแ่กะกล่องนั]นย่อมตอ้งอาศัยเวลาและชัTวโมงบนิใน
การทีTจะสะสมเทคนคิ ลกูลอ่ลูกชนตา่ง ๆ จงึจําเป็นอย่างยิTงทีTพนักงานขายควรเริTมตน้เรยีนรูเ้ทคนคิการขายทีT
ถูกหลักการ และเป็นทีTยอมรับว่าเป็นเทคนิคทีTใชแ้ลว้ไดผ้ลจรงิ โดยเฉพาะความสามารถในการวเิคราะห์
ลกูคา้แต่ละประเภท เพืTอใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและความตอ้งการทีTแทจ้รงิของลูกคา้ นําไปสูก่ารเปิดใจลูกคา้ 
การนําเสนอขายตนเองกอ่นขายสนิคา้ การตอบขอ้โตแ้ยง้และการเจรจาต่อรองเพืTอปิดการขาย รวมทั ]งการ
บรกิารหลังการขาย เพืTอใหล้กูคา้ประทบัใจและกลับมาซื]อซํ]า 
           หลักสูตรนี] จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหพ้นักงานขายมอืใหม่ ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิในการวเิคราะหล์ูกคา้
อย่างเขา้ใจ การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีT
ประยุกตข์ึ]นใหส้มจรงิ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขายได ้
ดว้ยตนเอง 
   
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสงัเกตและวเิคราะหล์ักษณะและความตอ้งการของลกูคา้
หลากหลายรูปแบบ 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและฝึกฝนเทคนคิดา้นการขายใหเ้หมาะกบัลกูคา้แตล่ะ
ประเภทสาํหรับพนักงานขายมอืใหม่   

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
 

 

หวัขอ้การอบรม 
1. บทบาท และ หนา้ทีTของพนักงานขาย 
2. วเิคราะหล์ักษณะและพฤตกิรรมของลกูคา้ทีTหลากหลายดว้ยหลักการทีTเหมาะสม 

• หลักการวเิคราะหด์ว้ย DISC Analysis  
• ลักษณะเฉพาะของลกูคา้สไตล ์D (Dominance)  
• ลักษณะเฉพาะของลกูคา้สไตล ์I (Influence) 



Outline Hipo 

 
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th   

• ลักษณะเฉพาะของลกูคา้สไตล ์S (Steadiness) 
• ลักษณะเฉพาะของลกูคา้สไตล ์C (Conscientious) 

3. Workshop: วเิคราะหล์กูคา้ดว้ย DISC Analysis 
4. เทคนคิการประยุกตล์ักษณะลกูคา้ DISC ในการนําเสนอขาย 

4.1 วธิกีารเขา้พบลูกคา้ (Approach) 
4.2 การเปิดการขายดว้ยการเปิดใจลกูคา้ (Open mind) 
4.3 การนําเสนอขาย (Customers buy you) 
4.4 เทคนคิการปิดการขายใหไ้ด ้Order  (Closing) 
4.5 การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย (Follow up  & After Sales Service) 

5. เคล็ดลับการสืTอสารกบัลูกคา้แต่ละสไตล ์DISC  
6. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย  
(ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิTมเตมิจากวทิยากร เพืTอใหส้ามารถนําเสนอขายไดด้ว้ยความสําเร็จ) 
7. ความสามารถจําเป็นสําหรับพนักงานขาย (Key Competency) 
8. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO  3,400.00   238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
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อบรม, สมัมนา, ทักษะการวเิคราะห,์ลกูคา้,การนําเสนอขาย,DISC,พนักงานขาย,ขาย 


