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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การให้ บริการอย่ างเหนือชัน& ด้ วย
เทคนิคการอ่ านพฤติกรรมลูกค้ า
*** เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิ และ การทํา Workshop***

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร /
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
PRINCIPLES

ลูกค้ าในยุคนี Uเป็ นยุคทีWมีความต้ องการทีWเพิWมมากขึ Uน รวมทังมี
U ความคาดหวังมากขึ Uนอย่างเห็นได้ ชดั จึง
ทําให้ การบริการของพนักงานจะต้ องมีพื Uนฐานในความเข้ าใจในตัวลูกค้ า ว่าลูกค้ าทีWมีลกั ษณะแบบนี U พฤติกรรม
แบบนี U เราจะต้ องมีวิธีการให้ บริการแบบไหนจึงจะทําให้ เขาเกิดความพอใจในการให้ บริการ
ดังนันU หลักสูตรนี จะเป็ นหลักสูตรทีWผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้ าประเภทต่างๆ ว่าเมืWอ
พนักงานต้ องให้ บริ การลูกค้ าแต่ละประเภทนันจะต้
U องมีเทคนิควิธีการอย่างไรในการอ่านพฤติกรรมลูกค้ าและจะ
สนองการบริการอย่างไรให้ ลูกค้ าประทับใจมากทีส ุด

OBJECTIVES

1. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคด้ านการวิเคราะห์หรื อการอ่านลูกค้ าเพืWอการ
ขายและการบริการอย่างได้ ผล
2. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ทราบทราบหลักการและเทคนิคด้ านการบริการให้ โดนใจโดยใช้ จริต
3. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ทีWได้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร

www.hipotraining.co.th
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้ าท์ แทนซี จํากัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479

www.hipotraining.co.th
AREAS OF STUDY

1. พฤติกรรมและความต้ องการลูกค้ าด้ านการขายและการบริการในภาพรวม
2. เหตุผลของการซื Uอสินค้ าของลูกค้ า
3. การอ่านลูกค้ า
2.1 คําพูด
2.2 สีหน้ า และ ดวงตา
2.3 อากัปกิริยา
2.4 บุคลิกภาพ
2.5 อืWนๆ
4. การวิเคราะห์ประเภทลูกค้ าทีWหลากหลาย
5. การจัดการกับลูกค้ าในแต่ละประเภท พร้ อมเทคนิคเพิWมเติม
6. กิจกรรม: การเสนอขายและบริการกับลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ (พร้ อมเทคนิคเพิWมเติม)
7. ลักษณะพิเศษของงานบริ การทีWคณ
ุ ต้ องรู้
8. จริต คือ อะไร?
9. ทําไมต้ องใช้ จริ ตในการบริ การ? - ความสําคัญ และ เสน่ห์ ของจริต
10. วัตถุประสงค์ของการใช้ จริ ต
11. วิธีและเทคนิคในการใช้ จริต
• คําพูด
• บุคลิกภาพ และ กริยาอาการ
• การแสดงออก (Actions)
12. เทคนิคการบริการ 25 ข้ อ
13. ลูกค้ าชอบพนักงานทีWมีลกั ษณะเช่นไร
14. กิจกรรม “สุดยอดการขายและบริการให้ โดนใจลูกค้ าโดยอาศัยจริ ต”
15. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีWเสนอสามารถปรับเปลีWยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก
University of South Australia Adelaide, Australia
ปริญญาโท
International University of Japan Niigata, Japan
ปริญญาตรี
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand
การทํางานในปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ บ.ไฮโพ เทรนนิWง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีW ทีWปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ
ในด้ านการบริการ การขาย การตลาดให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึ ก
อบรม เป็ นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้ แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น
• รพ.พญาไท รพ.กรุงเทพฯ รพ.สินแพทย์ รพ.นนทเวช รพ.บางโพ บจ.ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ
• Dusit Executives Development Center โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมโอเรียลเต็ล โรงแรมสุโขทัย
Sixsenses เซเว่ นอีเลเว่ น บริษัทในเครือCP Family Mart
• DTAC True Corporation โตโยต้ า นิสสัน เนชันW โตชิบ้า พานาโซนิค ไทยนํ Uาทิพย์ (โค้ ก) เสริมสุข (เป๊ ปซีW)
Loreal Shisedo ปตท. Aspac Oil-Castrol บ.King Power บ.Stiebel Eltron
• ธนาคารแห่ งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมการตลาด สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้ า
• บ.Hafele บ. ไชโยเอเอ (Double A) บ.Jaspal บ.Dapper ไทยประกันชีวิต Ace Insurance ไทยประกันภัย
ไทยพาณิชย์นิวยอร์ คไลฟ์ บ.ฟิ นนั ซ่า
• ธ.กสิกรไทย ธ.กรุ งศรีอยุธยา ธ. เกียรตินาคิน ธ.ออมสิน เบทาโกร บราเดอร์ IEC สถานทูตนิวซีแลนด์
หอแว่น
• บ.ไทยโอซูก้า Terumo บ. Novo Nordisk บ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ บ. IT One Fujitsu CDG G-Able บ.
N.Y.K. Shipping การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การประปานครหลวง GUSCO บ.Turimo Asia
• บมจ.พร็อพเพอตี U เพอร์ เฟ็ ค บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ ตี U Major Development บมจ. มันW คงเคหะการ Emperor
House บมจ. Unique Engineering Italthai ทักษิณคอนกรีต TCC Capital
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TT&T บ.
Sports City (2002)
• บ. CP7-11 บ. CP Consumer บ. CPF Training Center บ. มารี นโกลด์ โปรดักส์ บ.เจียไต๋ กลุม่ บริ ษัท SPC
บ. คอนวูด บ.Eternity
• บ.ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (Cotto Tiles) Siam Craft ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ ท
บริษัทเครื อสหพัฒนพิบลู ย์ Progres Information
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• สํานักงานประกันสังคม Voicetel บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ Uามันปาล์ม Oversea Education
• ม.ขอนแก่น (MBA) ม.นเรศวร ม.หอการค้ าไทย ม.รามคําแหง (MBA) ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ศรี ปทุม ม.
สยาม ม.Saint John (MBA) ศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต รวมทังบรรยายหลั
U
กสูตรอบรม
สําหรับผู้สนใจทัวW ไป (Public Training)
ประสบการณ์ อ ืนๆ
ผ่านการทํางานในตําแหน่ง General Manager - บริ หารสินค้ า บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด เป็ น
ผู้จดั การบริ หารงานขายให้ กบั บริ ษัทอุตสาหกรรมนมไทย จํากัด (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์ คิด) นอกจาก นันU ยังมี
ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกับธนาคารกสิกรไทย ฝ่ ายยุทธศาสตร์ องค์กร ฝ่ ายการตลาดวิภชั ธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ (ลูกค้ ารายย่อย) และฝ่ ายบัตรเครดิต และผ่านงานด้ านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal
Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทงสิ
ั U Uนกว่า 20 ปี
ตําราวิชาการ
1. การตลาดบริ การ (Services Marketing) กับ ซีเอ็ดยูเคชันW พิมพ์ครังU ทีW 12 ธ.ค. 2552(หนังสือ Best
Seller)

2. รั บมืออย่ างไรเมือลูกค้ าโกรธ (Customer Complaint Management)กับ ซีเอ็ดยูเคชันW พิมพ์ครังU ทีW 2
ม.ค.50
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3. การบริหารงานขาย กับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชันW ปี 2551

งานวิจยั เรืW อง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking
Industry พิมพ์ฉบับ เม.ย – มิ.ย. 2546 กับวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจยั เรืW อง
Service Quality Improvement in Thai Retail Banking and its Management Implications
พิมพ์ฉบับ ม.ค.- เม.ย. 2547 กับ ABAC Journal มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การติดต่ อ 0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipo-training@hotmail.com เว็บไซท์ www.hipotraining.com

งานวิจัย
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อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร

ประวัตกิ ารศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทํางานในปั จจุบัน
ทํางานในตําแหน่ง General Manager ให้ กบั บริษัท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีW จํากัด เป็ นวิทยากรและ
ทีWปรึกษาให้ กบั บริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่าง เช่น
• สํานักงานประกันสังคม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ISMED) สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครืW องประดับ
แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิ จ ประกันภัย (คปภ.) สํ านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สํ านัก หอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทดุสิตพัฒนาเพืWอผู้บริ หาร จํากัด (เครื อโรงแรมดุสิตธานี) โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม่
• บมจ. ปตท. บมจ. ปูนซิเ มนต์ไ ทย บมจ.คริ สเตียลนี และนีล เส็น(ไทย) บมจ.ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร
บมจ. เซ็นทรัล พัฒ นา 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.ปั ญญธารา บมจ.ดีแทค บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชันW บมจ.ไมเนอร์ ฟ้ ดู กรุ๊ป ธ.ทหารไทย
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรี อยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ ปอเรชันW
ธ.เพืWอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.กรุงศรี ออโต้
• บมจ. Property Perfect บมจ. มันW คงเคหะการ 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.หาญเอ็นจิเนียริW ง บมจ.เตียวฮงสีลมบจ. คาเนโบ (ประเทศไทย)
บจ.ยัสปาล บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บมจ.ค้ าเหล็กไทย บมจ.นํ Uาตาลมิตร
ผล บจ. สิทธิพร แอสโซซิเอท บจ.Nippon Express
• มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บมจ. ไทยทิคเก็ต เมเจอร์
บจ. บางกอก ฟอร์ ซ บจ. วิศวกรรมเคมี บจ. Hafele บจ. Jardine Engineering บจ. Diebold
(Thailand) บจ. Kodak (Thailand) บจ.Thai Glico บมจ.SB Furniture บมจ. ไทยประกันชีวิต
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บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ. ไทยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.AEGON Direct & Affinity
Marketing Services บจ.บูพาประกันภัย 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 โรงพยาบาลในเครื อ BDMS โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รั ง สิ ต โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลเวชธานี บจ.Royal Canin บจ.ดีทแฮล์ม บมจ.ไชโย เอ เอ บมจ.เธียรสุรัตน์ สํานักงานอุทยาน
การเรี ยนรู้ (TK Park) บจ. Schenker (Thai) บจ. บมจ. BEC Tero บจ.โตโยต้ ามอเตอร์ บจ.ตรี เพชรอีซูซุ
เซลส์ บจ.สยามนิสสัน บจ.เชฟโลเรต เซลส์ บจ.ฮอนด้ า ออโตโมบิล บจ.เอพี ฮอนด้ า เป็ นต้ น
เป็ นวิทยากรบรรยาย และฝึ กอบรมให้ หลักสูตร สําหรับผู้สนใจทัWวไป (Public Training) ทางด้ านการขาย
การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนและความไม่
พอใจของลูกค้ า การวางแผนการขายและการตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานให้ สูงสุด
เป็ นต้ น
• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ของศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประสบการณ์ ทาํ งานอืน ๆ
เคยทํางานในตําแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส
จํากัด จากสหรัฐอเมริ กา ผ่านงานในตําแหน่ง Product Manager ฝ่ ายการตลาด บริ ษัท เซอร์ เวียร์ (ประเทศไทย)
จํากัด จากฝรัWงเศส นอกจากนี Uยังเคยผ่านงานฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ ปอเรชันW จํากัด
(มหาชน) และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริ งเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด ซึงW เป็ นบริษัทเวชภัณฑ์ชนั U
นําจากเยอรมนี รวมประสบการณ์ การทํางานด้ านการขาย การตลาดและการบริการกว่ า 30 ปี
หัวข้ อการบรรยาย
• การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services)
• การบริหารและการจัดการสําหรับหัวหน้ างานและผู้จดั การ (Management)
• การพัฒนาความคิดและทัศนคติ (Thinking and Attitude)
ตําราวิชาการ
การบริหารงานขาย (Sales Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชันW จํากัด
รับมืออย่ างไรเมือลูกค้ าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชันW จํากัด
การติดต่ อ: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, www.hipotraining.co.th
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