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TRAINING OUTLINE  
 

หลักสูตร ทกัษะการขายกับลูกค้าหลากหลาย
รูปแบบ 

(Selling Skills with Dynamic Customers)    
 

 
 

 
 
 
PRINCIPLES 

                                                                                                                             
          การขายจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวนั Pน เหตผุลหลกัเกิดจาก ทกัษะ เทคนิค ลกูล่อลกูชนในการ
ขาย พนกังานขายจะต้องขายอยา่งมืออาชีพ ขายอยา่งชิงไหวชิงพริบกบัลกูค้า รวมทั Pงต้องสามารถแก้
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะและเทคนิคเหล่านี Pยอ่มสง่ผลตอ่การตดัสินใจซื Pอของลกูค้าและยอดขาย
ขององค์กร  ดงันั Pนจงึจําเป็นอยา่งยิZงทีZพนกังานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยทุธวิธีในการขายและการบริหาร
จดัการกบัลกูค้าในเสี Pยวเวลาของการขาย เพืZอหลีกเลีZยงความผิดพลาดทีZอาจเกิดขึ Pนตอ่หน้าลกูค้า และสร้าง
โอกาสแหง่ความสําเร็จในการขาย 
          หลกัสตูรนี P จงึได้พฒันาขึ PนมาเพืZอให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลกูค้าอยา่งเข้าใจ การเสนอ
ขายอยา่งมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทํากิจกรรมด้านการเสนอขายทีZประยกุต์ขึ Pนให้สมจริง เมืZอ
จบการอบรม ผู้ เข้าสมัมนาจะสามารถประยกุต์และตอ่ยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง  
 
OBJECTIVES 
 

1. เพืZอให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้ทราบหลกัการและเทคนิคด้านการขายครบขั Pนตอน การวิเคราะห์ลกูค้าทีZ
หลากหลาย การเปิดใจลกูค้า การนําเสนอผลิตภณัฑ์ การตอบคําถามและข้อโต้แย้งและการเจรจา
ตอ่รองอนันําไปสูก่ารปิดการขายอยา่งได้ผล  

2. เพืZอให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีZได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  
 
 
 
 

 

วทิยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร /  
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 
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AREAS OF STUDY 
 

1. บทบาท และ หน้าทีZของพนกังานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนกัถึงหน้าทีZทีZต้องทํา 
2. การวางแผนการขายให้เหมาะเจาะกบักลุม่ลกูค้า 
3. ประเภทและการบริหารลกูค้าทีZหลากหลาย ***จดัทําพิเศษให้*** 
      (เรียนรู้ลกูค้าอยา่งเข้าใจพร้อมวิธีการพิชิตลกูค้าในแตล่ะรูปแบบ) 
4. ขั Pนตอนการขายอยา่งเป็นระบบ – สร้างให้นกัขาย ขายอยา่งมืออาชีพ 
      (ทกุขั Pนตอน จะเน้นเทคนิคและลกูลอ่ลกูชนอยา่งรายละเอียด พร้อมตวัอยา่งจริงในการปฏิบตั)ิ 
 

• การเสาะหาลกูค้าเพืZอการขาย - เรียนรู้ใครคือลกูค้าทีZคณุต้องไปขาย 

• การเตรียมตวัของพนกังานขาย- เตรียมตวัให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชยัไปกวา่ครึZง 

• การนดัหมายลกูค้า - นดัอยา่งไรให้ลกูค้ารับนดั 

• การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหวา่งพนกังานกบัลกูค้า ก่อนการขาย 

• การวิเคราะห์โอกาสการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทําไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร 

• การนําเสนอผลิตภณัฑ์- นําเสนอสินค้าอยา่งมืออาชีพ ให้ลกูค้าตาสว่าง 

• การตอบคําถามและข้อโต้แย้ง - จดัการและรับมือกบัข้อโต้แย้งอยา่งเป็นระบบ 

• การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอย่างไรให้ไมเ่สียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครืZองมือลกูค้า 

• การปิดการขาย- ปิดการขายเมืZอไร ปิดอย่างไรจงึจะเหมาะสม และ ได้ออร์เดอร์ 

• การติดตามผลและบริการหลงัการขาย- บริการอยา่งไรให้ลกูค้าประทบัใจและซื Pออีก 
 

5. ข้อควรปฏิบตัใินขณะขายเพืZอสร้างความเชืZอมัZนให้กบัลกูค้า 
(สิZงทีZนกัขายต้องทํา เพืZอให้เป็นนกัขายมืออาชีพ ทีZลกูค้าให้ความเชืZอมัZน) 

6. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไมไ่ด้ มาจากสาเหตอุะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไมพ่ลาดอีก 
7. กิจกรรมจําลองสถานการณ์การขาย  

(ปฏิบตัิ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิZมเตมิจากวิทยากร เพืZอให้สามารถบริการได้อยา่งดีเลิศ) 
8. สรุป คําถามและคําตอบทีZนกัขายต้องการรู้- ทกัษะจําเป็นสําหรับพนกังานขาย 

 

หมายเหต ุหวัข้อทีZเสนอสามารถปรับเปลีZยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคดิเห็นของวิทยากร 
 

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

ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     

ปริญญาเอก     University of South Australia       Adelaide, Australia 
ปริญญาโท      International University of Japan  Niigata, Japan 
ปริญญาตรี  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand  
การทาํงานในปัจจุบัน                                                                                         

กรรมการผู้จดัการ บ.ไฮโพ เทรนนิZง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซีZ ทีZปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ 
ในด้านการบริการ การขาย การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบนัฝึก 
อบรม เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลยัตา่งๆ ตวัอยา่งเชน่  

• รพ.พญาไท รพ.กรุงเทพฯ รพ.สินแพทย์ รพ.นนทเวช รพ.บางโพ บจ.ข้อมลูเครดิตแหง่ชาต ิ 

• Dusit Executives Development Center โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมโอเรียลเตล็ โรงแรมสุโขทัย  
Sixsenses เซเว่นอีเลเว่น บริษัทในเครือCP  Family Mart  

• DTAC True Corporation โตโยต้า นิสสนั เนชัZน โตชิบ้า พานาโซนิค ไทยนํ Pาทิพย์ (โค้ก) เสริมสขุ (เป๊ปซีZ) 
Loreal Shisedo ปตท. Aspac Oil-Castrol บ.King Power บ.Stiebel Eltron  

• ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) สมาคมการตลาด สถาบนั
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (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. เกียรตินาคิน ธ.ออมสิน เบทาโกร บราเดอร์ IEC สถานทตูนิวซีแลนด์ 
หอแวน่  

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

• บมจ.พร็อพเพอตี P เพอร์เฟ็ค บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี P Major Development บมจ. มัZนคงเคหะการ Emperor 
House บมจ. Unique Engineering Italthai ทกัษิณคอนกรีต TCC Capital  

• ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 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.ปนูซิเมนต์ไทยอตุสาหกรรม บจ.เซรามิคอตุสาหกรรมไทย (Cotto Tiles) Siam Craft ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท 
บริษัทเครือสหพฒันพิบลูย์ Progres Information  
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• สํานกังานประกนัสงัคม Voicetel บมจ.ชมุพรอตุสาหกรรมนํ Pามนัปาล์ม Oversea Education  

• ม.ขอนแก่น (MBA) ม.นเรศวร ม.หอการค้าไทย ม.รามคําแหง (MBA) ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ศรีปทมุ ม.
สยาม ม.Saint John (MBA) ศนูย์พฒันาทนุมนษุย์ ม.ราชภฏัสวนดสุิต รวมทั Pงบรรยายหลกัสตูรอบรม
สําหรับผู้สนใจทัZวไป (Public Training)  

 
ประสบการณ์อื�นๆ 
ผ่านการทํางานในตําแหน่ง General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั เป็น
ผู้จดัการบริหารงานขายให้กบับริษัทอตุสาหกรรมนมไทย จํากดั (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) นอกจาก นั Pน ยงัมี
ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกบัธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภชัธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ (ลกูค้ารายย่อย) และฝ่ายบตัรเครดิต และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal 
Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทั Pงสิ Pนกวา่ 20 ปี 
ตาํราวิชาการ 

  1.  การตลาดบริการ (Services Marketing) กับ ซีเอ็ดยูเคชัZน พิมพ์ครั PงทีZ 12 ธ.ค. 2552(หนังสือ Best 
Seller)   

 
 

2. รับมืออย่างไรเมื�อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)กบั ซีเอ็ดยเูคชัZนพิมพ์ครั PงทีZ 2 
ม.ค.50 
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3. การบริหารงานขาย  กบั บริษัทซีเอ็ดยเูคชัZน ปี 2551 

 
 

งานวิจัย งานวิจยัเรืZอง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking 
Industry พิมพ์ฉบบั เม.ย – มิ.ย. 2546 กบัวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจยัเรืZอง 
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   
 
ประวัตกิารศึกษา                                                                                                                                     

ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สําหรับผู้บริหาร (Executive MBA)  
                   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
ปริญญาตรี  เภสชัศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                        
 
 
 
การทาํงานในปัจจุบัน                                                                                         

ทํางานในตําแหนง่ General Manager ให้กบับริษัท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซีZ จํากดั เป็นวิทยากรและ 
ทีZปรึกษาให้กบับริษัทเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ  ตวัอยา่ง เชน่ 

• สํานกังานประกันสงัคม สมาคมเภสชักรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ISMED) สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครืZองประดบั
แห่งชาติ สถาบนัเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษัทดสุิตพฒันาเพืZอผู้บริหาร จํากดั (เครือโรงแรมดสุิตธานี) โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม ่ 

• บมจ. ปตท.  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  บมจ.คริสเตียลนีและนีลเส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร     
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 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 คอร์ปอเรชัZน บมจ.ไมเนอร์ฟู้ ด กรุ๊ป ธ.ทหารไทย 
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตนิาคนิ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชัZน   
ธ.เพืZอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.กรุงศรีออโต้ 

• บมจ. Property Perfect บมจ. มัZนคงเคหะการ 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.หาญเอ็นจิเนียริZง บมจ.เตียวฮงสีลมบจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) 
บจ.ยสัปาล บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.นํ Pาตาลมิตร
ผล บจ. สิทธิพร แอสโซซิเอท 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    



 

www.hipotraining.co.th                                                                                                                             
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400             

อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479                                                     

www.hipotraining.co.th 
บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ. ไทยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย 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 และฝึกอบรมให้หลักสูตร สําหรับผู้ สนใจทัZวไป (Public Training) ทางด้านการขาย 
การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เชน่ หลกัสตูรสดุยอดเทคนิคการขายกบัลกูค้า
หลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาตอ่รองอย่างพลิกสถานการณ์ การจดัการกบัข้อร้องเรียนและความไม่
พอใจของลูกค้า การวางแผนการขายและการตลาด การพฒันาประสิทธิภาพการทํางานของพนกังานให้สูงสุด 
เป็นต้น 

• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพฒันาประสิทธิภาพการทํางาน ของศนูย์พฒันาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

ประสบการณ์ทาํงานอื�น ๆ 
เคยทํางานในตําแหนง่ Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส 
จํากดั จากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตําแหนง่ Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) 
จํากดั จากฝรัZงเศส นอกจากนี Pยงัเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัZน จํากดั 
(มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากดั ซึZงเป็นบริษัทเวชภณัฑ์ชั Pน
นําจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทาํงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี  
หัวข้อการบรรยาย 

• การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services) 

• การบริหารและการจดัการสําหรับหวัหน้างานและผู้จดัการ (Management) 

• การพฒันาความคดิและทศันคต ิ(Thinking and Attitude) 
ตาํราวิชาการ         

 การบริหารงานขาย (Sales Management) กบั บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัZน จํากดั 
 รับมืออย่างไรเมื�อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กบั บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัZน จํากดั 
 

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


