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โครงการอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพการทํางานยคุใหม ่

หลักสูตร  “เทคนิคการขายและการให้บริการหน้าร้านอย่างมืออาชีพ” 

(Professional Counter Sales and Counter Service Techniques) 

โดยใช้เกมการตลาดสลบัการบรรยาย (Marketing Game)  
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 วนั  

  

หลักการและเหตุผล 

 ในยคุเศรษฐกิจถดถอยยาวนานเช่นนีต้ลาดเป็นของผู้ ซือ้ซึ่งมีอํานาจตอ่รองสินค้าและบริการสงูกว่าจะ

ตดัสินใจซือ้อะไรสักอย่าง ก็ต้องมัน่ใจว่าสิ่งท่ีได้จะต้องคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไปจริงๆ และนั่นก็ทําให้การขายมี

ความยุง่ยากลําบากขึน้ทกุขณะ ด้วยเหตนีุก้ารแข่งขนัทางการตลาดจึงเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้ประกอบการตา่งก็

งดัไม้เดด็เพ่ือเรียกร้องดงึความสนใจและความต้องการของผู้ ซือ้ให้อยูก่บัสินค้าและบริการของตน  และเม่ือเป็น

เช่นนีน้กัขายจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าเม่ือเขาเลือกสินค้าหรือบริการของเราแล้วเขาจะได้รับประโยชน์สูงสุด

อยา่งแน่นอน นกัขายสายพนัธุ์ใหม่จะต้องค้นหาวิธีการขายและการตลาดแบบใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้การขายใน

ยคุท่ีการตลาดผนัผวนตลอดเวลาบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ได้  โดยเฉพาะในยคุการเปล่ียนแปลงอย่างในปัจจบุนั

สง่ผลให้การทําธุรกิจมีการแขง่ขนักนัสงูมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงธุรกิจท่ีมีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกนัหรือ

คล้ายคลงึกนัการแขง่ขนัก็จะย่ิงสงูมากขึน้เป็นลําดบั  หนึง่ในการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีสําคญัและเป็นหวัใจหลกัใน

ความสําเร็จของธุรกิจก็คือ การบริการ  ซึง่ในปัจจบุนัองค์กรธุรกิจก็หนัมาให้ความสนใจและพฒันาคณุภาพการ

บริการกนัอย่างจริงจงัมากขึน้  ทัง้นีก็้เพ่ือความเป็นหนึ่งในธุรกิจนัน่เอง  ความสําเร็จของธุรกิจจึงขึน้อยู่ท่ีว่าทํา

อย่างไรจึงจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจและจงรักภักดีกับสินค้าหรือบริการของบริษัทโดยไม่หนัไปพอใจสินค้าของ

คูแ่ขง่ในวนัข้างหน้า   

 การฝึกอบรม/สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ในหลกัสตูร “เทคนิคการขายและการให้บริการหน้า

ร้านอย่างมืออาชีพ (Professional Counter Sales and Counter Service Techniques)” เป็นการถ่ายทอดวิธี

คิด  ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ และเทคนิควิธีการหรือทกัษะในการเสนอขาย (Selling Skills) การให้บริการ 

(Customer Service) และการเจรจาตอ่รอง (Negotiation) ท่ีมีประสิทธิภาพด้วยทีมวิทยากรระดบัมืออาชีพท่ี

จะถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ผ่านเกมการตลาดสลบัการบรรยาย (Marketing Game) และกิจกรรม

กลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดประสบการณ์เรียนรู้ตรงในเร่ืองท่ีเรียนและเป็นการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดึงดดูควาสนใจไม่น่าเบ่ือ สนุกสนาน ได้สาระประโยชน์และนําไปใช้ในการทํางานได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการนําเสนอขาย     การเจรจา

ตอ่รอง  และการให้บริการท่ีดงึดดูความนา่สนใจ เป็นระบบแบบมืออาชีพ 

2.   เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทศันคติและวิธีการคิดท่ีถกูต้องเหมาะสม 

และปรับปรุงพฤตกิรรมบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมในการขายและการให้บริการลกูค้า     อนัจะนํามา

ซึง่ความประทบัใจ กลบัมาซือ้ซํา้ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่พนกังานและองค์กร 

3.   เพ่ือพัฒนาทกัษะและความสามารถท่ีจําเป็นในการขาย การให้บริการ และการเจรจาต่อรอง

ภายใต้สภาวะการแขง่ขนัและการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรง 

 

รายละเอียดหกัสูตรเนือ้หาวิชา 

ตอนท่ี 1 : เทคนิคการขายหน้าร้าน (Counter Sales Techniques) 

 1.  แนวทางทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบัการขาย การต้อนรับและการให้บริการหน้าร้าน 

  1.1 ภาพลกัษณ์ (Image) ของบริษัทต้องดี  

  1.2 ความรู้เก่ียวกบัตวัสินค้า กริยามารยาทและการวางตวัของพนกังานขาย 

  1.3 เทคนิคและวิธีการขายและการให้บริการหน้าร้าน  

 2.  องค์ประกอบแหง่ความสําเร็จในงานขายและให้บริการหน้าร้าน 

2.1 ความรู้ (Knowledge) 

2.2 ทศันคต ิ(Attitude) 

2.3 ทกัษะ (Skill) 

2.4 ความขยนั (Habit) 

 3.  สิ่งท่ีพนกังานขายหน้าร้านควรทราบ และทศันคตท่ีิพนกังานขายหน้าร้านควรมี 

 4.  การพฒันาและปรับปรุงบคุลิกภาพของพนกังานขายหน้าร้าน 

 5.  เทคนิคและวิธีการขายและให้บริการหน้าร้าน : การพฒันาศกัยภาพแหง่การขายหน้าร้าน 

5.1 การเตรียมการก่อนการขาย (4 ข้อควรปฏิบตั)ิ 

5.2 ขัน้ตอนการขาย (10 ข้อท่ีต้องปฏิบตั)ิ 

5.3 งานหลงัการขาย (4 ข้อควรพิจารณา) 

6. ศลิปะและเทคนิคการแนะนําสินค้าพว่ง และแนะนําสินค้าเพิ่ม 

7. การจดัการกบัคําบน่และปัญหาข้อโต้แย้งท่ีเหมาะสม 

8. ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยๆ ของพนกังานขายหน้าร้าน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

9.   การค้นหาความต้องการของลกูค้า (Customer Needs)  

9.1  ความสําคญัของ Customer Needs 
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9.2  การใช้คําถามในการค้นหา Customer Needs 6 แบบ 

9.3  ข้อมลูท่ีต้องทราบก่อนการเสนอขาย 

 

ตอนท่ี 2 : ศลิปะการให้บริการลกูค้าแบบเกินความคาดหวงั (Exceeding Customer Expectation) 

 1. ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นของการบริการ “คณุภาพบริการนําการขาย” 

1.1 ความสําคญัและความจําเป็นของการมีคณุภาพการให้บริการท่ีดี 

1.2 จะเกิดอะไรขึน้เม่ือลกูค้าจะไมพ่อใจ 

1.3 วงจรแหง่ชยัชนะเพราะมีบริการท่ีดี 

1.4 คณุสมบตั ิ10 ประการขององค์กรท่ีจดัวา่มีบริการท่ีเป็นเลิศเหนือคูแ่ขง่ 

1.5 ตวัชีว้ดัมาตรฐานการให้บริการ (SERVQUAL) 

 2. เทคนิคการให้บริการลกูค้าแบบเกินความคาดหวงั : การบริการเชิงกลยทุธ์ 

2.1 บนัได 5 ขัน้สูก่ารบริการเชิงกลยทุธ์ 

2.2 การกําหนดคณุคา่ร่วมขององค์กร 

2.3 ปรัชญาคณุภาพการบริการ    

        2.4 มาตรฐานการบริการลกูค้าด้วยใจ 8 กลยทุธ์ 

2.5 นวตักรรมการให้บริการ 

3. แนวทางปฏิบตัใินการให้บริการลกูค้าเพ่ือให้ธุรกิจเป็นเลิศ 

        3.1 กญุแจสําคญัในการให้บริการท่ีเป็นเลิศเหนือคูแ่ขง่ภายใต้สภาวะการแขง่ขนั 

• สามเหล่ียมแหง่คณุภาพการบริการ (Service Triangle) 

•  การตรวจและตดิตามคณุภาพงานบริการ (S Q A) 

        3.2 วิธีปฏิบตัใินการบริการท่ีประสบความสําเร็จ 

• แผน 15 ขัน้ตอนในการพฒันาคณุภาพบริการ 

• กิจกรรม 5 G กบัการปรับปรุงคณุภาพการบริการ 

• หลกัการ 3 E (The Triple Es) เพ่ือคณุภาพบริการ 

4. การสร้างคูมื่อนําทางสูก่ารประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์สําหรับผู้ ทําหน้าท่ีให้บริการลกูค้า  

4.1 การสร้างคณุคา่ในงานบริการ  

4.2 การกําหนดมาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ในงานบริการ (Code of Conduct) 

 

ตอนท่ี 3 : เทคนิคการเจรจาตอ่รองแบบมืออาชีพ (Professional Negotiation Techniques) 

1.  ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นของการเจรจาตอ่รอง 

2.  ศลิปะแหง่การเจรจาตอ่รองท่ีประสบความสําเร็จ 

2.1 การพฒันาปรัชญาชนะ - ชนะ ในการเจรจาตอ่รอง 
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2.2 หลกัการให้ - รับ ในการเจรจาตอ่รอง 

2.3 หลกัการบริหารข้อขดัแย้งในการเจรจาตอ่รองท่ีได้ผลเลิศ 

2.4 ลกัษณะของนกัเจรจาตอ่รองท่ีประสบผลสําเร็จ 

3.  ยทุธศาสตร์และยทุธวิธีการเจรจาตอ่รองท่ีได้ผลเลิศ 

3.1 ขัน้ตอนพืน้ฐานในการเจรจาตอ่รอง 

3.2 ยทุธศาสตร์การเจรจาตอ่รองท่ีชยัทัง้คู ่(Win – Win) 

3.3 การวางแผนและการเตรียมการเพ่ือการเจรจาตอ่รอง 

3.4 แนวทางของนกัเจรจาตอ่รองในการเตรียมการ 

3.5 ความผิดพลาดท่ีสําคญัย่ิงในการเจรจาตอ่รอง 

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1  วนั   ภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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