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TRAINING OUTLINE  
 

หลักสูตร จิตวทิยาการบริหารงานขายและ 
จงูใจพนักงานขาย 
(Sales and Motivation Management) 

สาํหรับหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย 
 

 
 
 

 
 
 
PRINCIPLES 

                                                                                                                                                
ในโลกของการแข่งขันทีIรุนแรงเช่นนี K ธุรกิจจะขับเคลืIอนไปได้ต้องอาศยัผู้ บริหารงานขายทีIดีและเก่ง 

โดยเฉพาะหวัหน้าทีมขายและผู้จดัการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกําหนดทิศทางของการขาย 
ส่วนพนกังานขายในทีมจะต้องเป็นผู้ ทีIเดินอยู่ในทิศทางทีIผู้บริหารกําหนด หากผู้บริหารงานขายกําหนดทิศทาง
ผิด ไมมี่ภาวะผู้ นําทีIดี เส้นทางแหง่ความสําเร็จยอ่มวกวน ลกูน้องเกิดความสบัสนอยา่งแนน่อน และในทีIสดุธุรกิจ
ยอ่มแตกความสามคัคีได้ ในทางตรงข้ามหากผู้บริหารงานขายมีภาวะผู้ นําทีIดี ย่อมทําให้ลกูน้องยอมรับ ศรัทธา
และเชืIอมัIนในตวัผู้บริหารงานขาย จนสามารถนําทีมขายทั Kงหมดไปสูเ่ส้นทางลดัแหง่ความสําเร็จได้ 

หลกัสตูรนี K จงึได้พฒันาขึ KนมาเพืIอตอบสนองให้ผู้ เข้าอบรม ซึIงเป็นผู้บริหารงานขายทั Kงมือเก่าและมือใหม่
ให้ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพฒันาตนให้เป็นผู้ นําทีIดีมีความสามารถ เป็นทีIต้องการ
ขององค์กรและทีมขาย รวมทั Kงการทํากิจกรรม Workshop เพืIอพัฒนาจิตวิทยาและความสามารถในการ
บริหารงานขายและจูงใจพนกังานขายให้มีใจพร้อมทีIจะเผชิญปัญหาการแข่งขนั รวมถึงกล้าคิดกล้าทําในการ
ร่วมกันสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายทีIธุรกิจต้องการ เมืIอจบการอบรมคาดว่า ผู้ เข้าสัมมนาจะสามารถ
ประยกุต์และตอ่ยอดความรู้เรืIองนี Kได้อยา่งสมัฤทธิaผลด้วยตนเอง 
 

OBJECTIVES 
 

1. เพืIอพัฒนาทักษะในการบริหารงานขายให้กับระดับหัวหน้าทีมขายและผู้ จัดการฝ่ายขายให้อยู่ใน

มาตรฐานเดียวกนั 

วทิยากร: อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร /  
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 
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2. เพืIอให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้การเป็นผู้ นําทีมขาย เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารพนกังานขาย ผ่านการ

สอนงาน การให้คําปรึกษา และการจงูใจเพืIอให้สามารถบริหารงานขายด้วยความสําเร็จ 

3. เพืIอให้ผู้ เข้าอบรมสามารถประยุกต์การเรียนรู้และประสบการณ์จากอบรมไปต่อยอดในการสร้าง

ความสําเร็จของงานขายในทีIสดุ 

 
AREAS OF STUDY 

 
Module 1: พื Lนฐานสาํคัญของผู้บริหารงานขาย 

1. บทบาทหน้าทีIสําหรับหวัหน้าทีมขายและผู้จดัการฝ่ายขาย (Role and Responsibility) 

2. ขอบเขตความรับผิดชอบของหวัหน้าทีมขายและผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

• บริหารงาน 

• บริหารคน 

• อืIนๆ 

3. ความสามารถจําเป็นของหวัหน้าทีมขายและผูจ้ดัการฝ่ายขาย (Key Competency) 

• ความรู้ 

• ทกัษะความชํานาญ 

• ทศันคต ิ

4. กิจกรรม: เรียนรู้เทคนิคผู้ นําทีมขายทีIบริษัทต้องการ  

Module 2: พนักงานขายที�ผู้บริหารงานขายต้องการ 
5. คณุสมบตัขิองพนกังานขายทีIต้องการ (Expected Salesperson) 

6. ปัญหาของพนกังานขายทีIพบในปัจจบุนั 

7. กิจกรรม: วิเคราะห์ปัญหาพนกังานขายและสาเหต ุ

Module 3: ภาวะผู้นํากับการเป็นผู้บริหารงานขายมืออาชีพ  
8. ภาวะผู้ นําในงานบริหารงานขาย (Leadership) 

• กรอบแนวคดิของการเป็นผู้ นํา (Conceptual Frame of Leadership) 

• รูปแบบของภาวะผู้ นํา (Leadership Styles) 
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• ลกัษณะของผู้ นําทีIองค์กรและทีมงานต้องการ (Typical Leader Characteristics) 

9. กิจกรรม: เรียนรู้สไตล์การเป็นผู้ นํา 

10. บริหารพนกังานขายให้ได้ทั Kงงานและใจทําอยา่งไร (Essential Tools to People Management) 

• การมอบหมายงาน 

• การสอนงานและการให้คําปรึกษา 

• การจงูใจ*** 

- ปัจจยัทีIสง่ผลตอ่แรงจงูใจพนกังานขาย 

- เทคนิคการสร้างและกระตุ้นพนกังานขาย 

• การประเมินผลงาน 

11. กิจกรรม: บริหารพนกังานขายให้สร้างยอดขายบรรลเุป้า 

12. ปัจจยัแหง่ความสําเร็จในการบริหารงานขาย (Key Success Factors) 

13. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

หมายเหต ุหวัข้อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคดิเห็นของวิทยากร 
 

การตดิต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

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 เทรนนิIง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซีI ทีIปรึกษาและวิทยากรรับเชิญ 
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 เนชัIน โตชิบ้า พานาโซนิค ไทยนํ Kาทิพย์ (โค้ก) เสริมสขุ (เป๊ปซีI) 
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 K เพอร์เฟ็ค บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี K Major Development บมจ. มัIนคงเคหะการ 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 Kามนัปาล์ม 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 Kงบรรยายหลกัสตูรอบรม
สําหรับผู้สนใจทัIวไป (Public Training)  

 
ประสบการณ์อื�นๆ 
ผ่านการทํางานในตําแหน่ง General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั เป็น
ผู้จดัการบริหารงานขายให้กบับริษัทอตุสาหกรรมนมไทย จํากดั (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) นอกจาก นั Kน ยงัมี
ประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกบัธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภชัธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ (ลกูค้ารายย่อย) และฝ่ายบตัรเครดิต และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal 
Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทั Kงสิ Kนกวา่ 20 ปี 
ตาํราวิชาการ 
  1.  การตลาดบริการ (Services Marketing) กับ ซีเอ็ดยูเคชัIน พิมพ์ครั KงทีI 12 ธ.ค. 2552(หนังสือ Best 
Seller)   

 
 

2. รับมืออย่างไรเมื�อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)กบั ซีเอ็ดยเูคชัIนพิมพ์ครั KงทีI 2 
ม.ค.50 
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3. การบริหารงานขาย  กบั บริษัทซีเอ็ดยเูคชัIน ปี 2551 

 
 
งานวิจัย งานวิจยัเรืIอง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking 

Industry พิมพ์ฉบบั เม.ย – มิ.ย. 2546 กบัวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจยัเรืIอง 
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 เทรนนิIง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซีI จํากดั เป็นวิทยากรและ 
ทีIปรึกษาให้กบับริษัทเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ  ตวัอยา่ง เชน่ 

• สํานกังานประกันสงัคม สมาคมเภสชักรรมชุมชนแห่งประเทศไทย สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ISMED) สํานกังานเลขาธิการรัฐสภา สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครืIองประดบั
แห่งชาติ สถาบนัเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บริษัทดสุิตพฒันาเพืIอผู้บริหาร 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 คอร์ปอเรชัIน บมจ.ไมเนอร์ฟู้ ด กรุ๊ป ธ.ทหารไทย 
ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตนิาคนิ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชัIน   
ธ.เพืIอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.กรุงศรีออโต้ 

• บมจ. Property Perfect บมจ. มัIนคงเคหะการ 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.หาญเอ็นจิเนียริIง บมจ.เตียวฮงสีลมบจ. คาเนโบ (ประเทศไทย) 
บจ.ยสัปาล บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บมจ.ค้าเหล็กไทย บมจ.นํ Kาตาลมิตร
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    
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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 สนใจทัIวไป (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 จากฝรัIงเศส นอกจากนี Kยงัเคยผ่านงานฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัIน จํากดั 
(มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากดั ซึIงเป็นบริษัทเวชภณัฑ์ชั Kน
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 ซีเอ็ดยเูคชัIน จํากดั 
 รับมืออย่างไรเมื�อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กบั บริษัท ซีเอ็ดยเูคชัIน จํากดั 
 

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


