
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 ศลิปะการพดูเพืGอจงูใจในงานขายและบรกิาร 
 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธรุกจิ และการพฒันาตนเอง ผูม้ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันกัพดูดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสาํนกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพ ิ�มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิาร
สมาคมสง่เสรมิบรกิารสุขภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
22 มถินุายน 2561  
 09.00 - 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 การพดูเป็นความสามารถพืLนฐานของคนทกุคน หลายคนมคีวามสามารถในการพูด แต่เป็นการพดูแบบนํLาทว่ม
ทุง่ ผักบุง้โหรงเหรง ไม่สามารถจูงใจผูฟั้งใหเ้ห็นคลอ้ยตาม จัดลําดับหัวขอ้เรืGองทีGจะพดูไม่เป็น พูดไดไ้มน่่าสนใจ 
หรอืพูดวกไปวนมา  ทําใหส้ญูเสยีโอกาสทีGดไีปทั LงๆทีGจะเป็นโอกาสทีGไดโ้นม้นา้วผูฟั้งใหเ้ห็นดว้ยกบัความคดิของตน  
ซึGงอาจเป็นการชกัจูงใหเ้ห็นดว้ยกบัโครงการ เห็นดเีห็นงามกับแนวคดิ กระตุน้ใหผู้ฟั้งเกดิกาํลงัใจ กระตุน้ทมีงานให ้
เกดิความกระตอืรอืรน้ ใหผู้ฟั้งอยากซืLอสนิคา้ การตอ่รองใหไ้ดป้ระโยชนท์ั Lงสองฝ่าย เป็นตน้ 

หลักสตูรศลิปะการพูดเพืGอการจงูในในงานขายและบรกิาร จงึไดอ้อกแบบขึLนเพืGอชว่ยพัฒนาใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถพัฒนาทกัษะในการพดูขัLนสงู คอืการพูดเพืGอจูงในผูฟั้งใหเ้ห็นคลอ้ยตามในสิGงทีGผูพู้ดสืGอออกมา การ
พดูเพืGอการต่อรองถงึสิGงทีGตนตอ้งการ การจงูใจในการขาย และ การบรกิาร เพืGอสรา้งความมัGนใจในตนเอง และประสบ
ความกา้วหนา้ในหนา้ทีGการงานและในชวีติต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการของการพูดเพืGอการจูงใจในงานขายและบรกิาร 
2. เพืGอฝึกฝนทกัษะการพดูเพืGอการจงูในและการตอ่รองใหแ้กผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรม 
3. เพืGอสรา้งความมัGนใจใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในการพดูเพืGอจูงใจผูอ้ืGนและตอ่รองเพืGอใหไ้ดใ้นสิGงทีGตนเอง
ตอ้งการ นําไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิอยา่งไดผ้ลดเีลศิ จนบรรลเุป้าหมายของตนเอง 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. หลักการพดูพืLนฐาน  
2. การเตรยีมตัวในการพดูเพืGอการจงูในงานขายและบรกิาร 
3. การสรา้งความน่าเชืGอถอื 
4. การสรา้งความสมัพันธท์ีGดกีับคู่สนทนา หรอืกลุม่ผูฟั้ง 
5. การคน้หาความตอ้งการหรอืความสนใจของคูส่นทนา หรอืกลุม่ผูฟั้ง 
6. การเกริGนเรืGองทีGมปีระสทิธภิาพในการจูงใจคน 
7. การใชข้อ้มลูประกอบการอธบิาย 
8. การจัดโครงเรืGองและลําดับหัวขอ้ ทีGจะพูด 
9. สารพัดเทคนคิในการพดูจูงใจในการขาย และบรกิาร 
10. การกระตุน้ผูฟั้งใหส้นใจ คลอ้ยตาม ตลอดเวลาในการพดู 
11. สรุป ถาม-ตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 22 มถินุายน 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 6 มถินุายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืGอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หัก ณ ทีGจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, การพดูเพืGอจงูใจ, การสรา้งความน่าเชืGอถอื, การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
  


