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TRAINING OUTLINE  
 

หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์สาํหรับ
นักขายมืออาชีพ 

 
 
 

 
 
 
PRINCIPLES 

                                                                                                        
ความประทบัใจ และความน่าเช่ือถือของบคุคล เกิดจากบคุลิกภาพท่ีดีเป็นประการแรก เพราะไม่ว่าคนๆ 

หนึ่งจะมีความรู้ความสามารถเพียงใด แต่หากมีบุคลิกภาพท่ีไม่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลถึงหน้าท่ีการงาน รวมถึง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนด้วย จงึกลา่วได้ว่าบคุลิกภาพเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัสว่นหนึ่ง ของความสําเร็จในอาชีพ
การงาน โดยเฉพาะนกัขาย จึงเป็นท่ีประจกัษ์ว่า หากองค์การธุรกิจใด มีพนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีแล้ว ย่อม
ส่งผลให้การติดต่อประสานงานกันระหว่างบุคคลทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างราบร่ืน   มี
ประสทิธิภาพ และนํามาซึง่ประโยชน์สงูสดุแก่องค์การ 

ในการพฒันาบุคลิกภาพจึงหมายถึง การพฒันาบุคลิกภาพภายนอก เช่น มารยาททางสงัคม ท่วงท่า
อิริยาบถ การแตง่กายไปพร้อมๆ กบัการนําเอหลกัการทางจิตวิทยาไปใช้เพ่ือการสร้างมนษุย์สมัพนัธ์และการขาย 
โดยหลกัสตูรการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ สําหรับนกัขายมืออาชีพท่ีจดัในครัง้นี ้จะเป็นหลกัสตูรท่ีได้รวบรวมเอา
เนือ้หา และทกัษะต่างๆท่ีจะนําไปใช้ในการเสริมสร้างบคุลิกภาพท่ีสง่างาม และ สร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอย่างเป็น
ขัน้ตอน และการนําเอาหลกัจิตวิทยามาใช้ในการโน้มน้าวชกัจูงเพ่ือการขาย มานําเสนอ โดยมีการทดลองฝึก
ปฏิบตักิารเพ่ือความเข้าใจอยา่งเป็นรูปธรรม  
 
 
OBJECTIVES 
 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ตระหนกัถึงความสําคญัของบคุลกิภาพ  
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์สําหรับการทํางานได้อยา่งเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถพฒันาเจตคตท่ีิดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
4. เพ่ือเสริมสร้างเสน่ห์ในการตดิตอ่ส่ือสาร และทกัษะทางด้านมนษุย์สมัพนัธ์ 

วทิยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร /  
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 
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5. เ พ่ือให้ผู้ เ ข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์การมัดใจและรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ  ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
6. กลยทุธ์การขายสําหรับลกูค้าในพฤตกิรรมสงัคมแบบตา่งๆ   

 

 
AREAS OF STUDY 
 

1. ความสําคญัของการสร้างภาพลกัษณ์และพฒันาบคุลกิภาพ 
2. การพฒันาบคุลกิภาพภายใน : เจตคตกิบัการพฒันาบคุลกิภาพ  

 พืน้ฐานบคุลกิภาพ 

 การพฒันาเจตคตท่ีิดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 การสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนเบือ้งต้น : ภาษาท่าทาง 
       3.    การพฒันาบคุลกิภาพภายนอก: ทว่งทา่อิริยาบถ 

        อริิยาบถที่สุภาพ และสง่างาม   

 การยืน 

 การเดนิ 

 การนัง่ 
         มารยาทและทกัษะทางสังคม 

 การไหว้ 

 การทกัทาย 

 การต ิ- ชม 

 การสนทนา 
4. แนวคดิจิตวิทยากบัการบริหารงานขายยคุใหม ่
5. ธรรมชาตขิองลกูค้า และพฤตกิรรมท่ีพนกังานขายควรทราบ 
6. การตอบสนองความต้องการให้ตรงกบัลกูค้าแตล่ะประเภท 
7. การจดัการกบัอารมณ์ของตนเองเม่ืออยูต่อ่หน้าลกูค้า 
8. กลยทุธ์มดัใจลกูค้า 
9. ฝึกปฏิบตั ิ/วิพากษ์รายบคุคล 
10. ถาม – ตอบ 
11. สรุปและบรูณาการ 

หมายเหตุ หวัข้อท่ีเสนอสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคดิเห็นของวทิยากร 

การตดิต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                    ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์   
 

ประวัตกิารศกึษา                                                                                                                                 
ปริญญาเอก     University of South Australia       Adelaide, Australia 
ปริญญาโท      International University of Japan  Niigata, Japan 
ปริญญาตรี  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand  
การทาํงานในปัจจุบัน                                                                                         
กรรมการผู้จดัการ บ.ไฮโพ เทรนน่ิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซ่ี ท่ีปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ 
ในด้านการบริการ การขาย การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบนัฝึก 
อบรม เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่มหาวทิยาลยัตา่งๆ ตวัอยา่งเชน่  

 รพ.พญาไท รพ.กรุงเทพฯ รพ.สนิแพทย์ รพ.นนทเวช รพ.บางโพ บจ.ข้อมลูเครดติแห่งชาต ิ 

 Dusit Executives Development Center โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมโอเรียลเตล็ โรงแรมสุโขทยั  
Sixsenses เซเว่นอีเลเว่น บริษัทในเครือCP  Family Mart  

 DTAC True Corporation โตโยต้า นิสสนั เนชัน่ โตชิบ้า พานาโซนิค ไทยนํา้ทิพย์ (โค้ก) เสริมสขุ (เป๊ปซี่) 
Loreal Shisedo ปตท. Aspac Oil-Castrol บ.King Power บ.Stiebel Eltron  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมการตลาด สถาบนั
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา สถาบนัพระปกเกล้า  

 บ.Hafele บ. ไชโยเอเอ (Double A) บ.Jaspal  บ.Dapper ไทยประกนัชีวิต Ace Insurance ไทยประกนัภยั 
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ บ.ฟินนัซา่  

 ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ. เกียรตนิาคนิ ธ.ออมสิน เบทาโกร บราเดอร์ IEC สถานทตูนิวซีแลนด์ 
หอแวน่  

 บ.ไทยโอซกู้า Terumo บ. Novo Nordisk บ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์  บ. IT One Fujitsu CDG G-Able บ.
N.Y.K. Shipping การไฟฟ้าฝ่ายผลติ การประปานครหลวง GUSCO บ.Turimo Asia  

 บมจ.พร็อพเพอตี ้เพอร์เฟ็ค บมจ. ลลลิ พร็อพเพอร์ตี ้Major Development บมจ. มัน่คงเคหะการ Emperor 
House บมจ. Unique Engineering Italthai ทกัษิณคอนกรีต TCC Capital  

 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาต ิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย TT&T บ. 
Sports City (2002)  

 บ. CP7-11 บ. CP Consumer บ. CPF Training Center บ. มารีนโกลด์ โปรดกัส์ บ.เจียไต ๋กลุม่บริษัท SPC 
บ. คอนวดู บ.Eternity  

 บ.ปนูซเิมนต์ไทยอตุสาหกรรม บจ.เซรามิคอตุสาหกรรมไทย (Cotto Tiles) Siam Craft ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท 
บริษัทเครือสหพฒันพิบลูย์ Progres Information  
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 สํานกังานประกนัสงัคม Voicetel บมจ.ชมุพรอตุสาหกรรมนํา้มนัปาล์ม Oversea Education  

 ม.ขอนแก่น (MBA) ม.นเรศวร ม.หอการค้าไทย ม.รามคําแหง (MBA) ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ศรีปทมุ ม.
สยาม ม.Saint John (MBA) ศนูย์พฒันาทนุมนษุย์ ม.ราชภฏัสวนดสุติ รวมทัง้บรรยายหลกัสตูรอบรม
สําหรับผู้สนใจทัว่ไป (Public Training)  

 
ประสบการณ์อ่ืนๆ 
ผ่านการทํางานในตําแหน่ง General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั เป็น
ผู้จดัการบริหารงานขายให้กบับริษัทอตุสาหกรรมนมไทย จํากดั (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) นอกจาก นัน้ ยงัมี
ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกบัธนาคารกสกิรไทย ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภชัธุรกิจและ
ผลิตภณัฑ์ (ลกูค้ารายย่อย) และฝ่ายบตัรเครดิต และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal 
Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทัง้สิน้กวา่ 20 ปี 
ตาํราวิชาการ 
  1.  การตลาดบริการ (Services Marketing) กบั ซีเอ็ดยเูคชัน่ พิมพ์ครัง้ท่ี 12 ธ.ค. 2552(หนงัสือ Best 

Seller)   

 
 

2. รับมืออย่างไรเม่ือลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)กบั ซีเอ็ดยเูคชัน่พิมพ์ครัง้ท่ี 2 
ม.ค.50 
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3. การบริหารงานขาย  กบั บริษัทซีเอ็ดยเูคชัน่ ปี 2551 

 
 
งานวจิัย งานวิจยัเร่ือง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking 

Industry พิมพ์ฉบบั เม.ย – มิ.ย. 2546 กบัวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจยัเร่ือง 
Service Quality Improvement in Thai Retail Banking and its Management Implications 
พิมพ์ฉบบั ม.ค.- เม.ย. 2547 กบั ABAC Journal  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การตดิต่อ     0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipo-training@hotmail.com เว็บไซท์ www.hipotraining.com  
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                               อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร   
 
ประวัตกิารศกึษา                                                                                                                                 
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผู้บริหาร (Executive MBA)  
                   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
ปริญญาตรี  เภสชัศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                        
 
 
 
การทาํงานในปัจจุบัน                                                                                         
ทํางานในตําแหนง่ General Manager ให้กบับริษัท ไฮโพ เทรนน่ิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซ่ี จํากดั เป็นวทิยากรและ 
ท่ีปรึกษาให้กบับริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตวัอยา่ง เช่น 

 สํานกังานประกนัสงัคม สมาคมเภสชักรรมชมุชนแห่งประเทศไทย สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ISMED) สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบั
แห่งชาติ สถาบนัเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษัทดสุติพฒันาเพ่ือผู้บริหาร จํากดั (เครือโรงแรมดสุิตธานี) โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม ่ 

 บมจ. ปตท.  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  บมจ.คริสเตียลนีและนีลเส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภณัฑ์ตราเพชร     
บมจ. เซ็นทรัลพฒันา บมจ.Central Food Retails บจ. Toshiba Carrier บจ. Panasonic 
Management บจ. CPF Training Center บมจ. CP Land  บมจ. CP All บมจ.TCC Land          

 บมจ.เบทาโกร บมจ.ปัญญธารา บมจ.ดีแทค บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ บมจ.ไมเนอร์ฟู้ ด กรุ๊ป ธ.ทหารไทย 
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตนิาคนิ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสนิ ธ.ซมูิโตโม มิตซยุ คอร์ปอเรชัน่   
ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.กรุงศรีออโต้ 

 บมจ. Property Perfect บมจ. มัน่คงเคหะการ บมจ.NC Housing Group บจ. UniThai Shipyard and 
Engineering บมจ.CDG Group บมจ. หอแว่น บจ. โอทิส เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. ไทยยาซากิ 
บจ. IT One บจ.Affinity Solution บมจ.หาญเอ็นจิเนียร่ิง บมจ.เตียวฮงสีลมบจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) 
บจ.ยสัปาล บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.นํา้ตาลมิตร
ผล บจ. สทิธิพร แอสโซซเิอท บจ.Nippon Express 

 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี บมจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ 
บจ. บางกอก ฟอร์ซ บจ. วิศวกรรมเคมี บจ. Hafele บจ. Jardine Engineering บจ. Diebold 
(Thailand) บจ. Kodak (Thailand) บจ.Thai Glico บมจ.SB Furniture บมจ. ไทยประกนัชีวิต    
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บริษัท ไฮโพ เทรนน่ิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซ่ี จาํกัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400           
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www.hipotraining.co.th 
บมจ.วิริยะประกนัภยั บมจ. ไทยประกนัภยั บมจ.นวกิจประกนัภยั บมจ.AEGON Direct & Affinity 
Marketing Services บจ.บพูาประกนัภยั บจ.GMM O-Shopping บจ.Jagota บจ.SEIKO 

 บจ. Blackmores บจ.Novo Nordisk บจ. Thai Otsuka บจ.General Hospital Products บจ. Takeda 
(Thailand) บจ.Boehringer Ingelheim (Thai) บจ.Sanofi Aventis บจ.Fresenius Kabi บจ. Ferring 
Pharmaceuticals บจ.Great Eastern Drugs โรงพยาบาลในเครือ BDMS โรงพยาบาลสมิติเวช  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โรงพยาบาลบางโพ        
โรงพยาบาลเวชธานี บจ.Royal Canin บจ.ดีทแฮล์ม บมจ.ไชโย เอ เอ บมจ.เธียรสรัุตน์ สํานกังานอทุยาน
การเรียนรู้ (TK Park) บจ. Schenker (Thai) บจ. บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้ามอเตอร์  บจ.ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ บจ.สยามนิสสนั บจ.เชฟโลเรต เซลส์ บจ.ฮอนด้า ออโตโมบลิ บจ.เอพี ฮอนด้า เป็นต้น 

เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลกัสตูร สําหรับผู้สนใจทัว่ไป (Public Training) ทางด้านการขาย 
การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เช่น หลกัสตูรสดุยอดเทคนิคการขายกบัลกูค้า
หลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาตอ่รองอย่างพลิกสถานการณ์ การจดัการกบัข้อร้องเรียนและความไม่
พอใจของลกูค้า การวางแผนการขายและการตลาด การพฒันาประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานให้สงูสดุ 
เป็นต้น 

 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน ของศนูย์พฒันาทนุมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ประสบการณ์ทาํงานอ่ืน ๆ 
เคยทํางานในตําแหนง่ Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 
จํากดั จากสหรัฐอเมริกา  ผา่นงานในตําแหนง่ Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) 
จํากดั จากฝร่ังเศส นอกจากนีย้งัเคยผา่นงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากดั ซึง่เป็นบริษัทเวชภณัฑ์ชัน้
นําจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทาํงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี  
หวัข้อการบรรยาย 

 การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services) 

 การบริหารและการจดัการสําหรับหวัหน้างานและผู้จดัการ (Management) 

 การพฒันาความคดิและทศันคต ิ(Thinking and Attitude) 
ตาํราวิชาการ         

 การบริหารงานขาย (Sales Management) กบั บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั 

 รับมืออย่างไรเม่ือลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กบั บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากดั 
 

  การตดิต่อ: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th 


