
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

มุง่สูค่วามสําเร็จดว้ยทกัษะนกัขายมอือาชพี 
 

วทิยากร: อาจารยณ์รงค ์มโนวชริสรรค ์
ทีBปรกึษาศนูยถ์นัยรักษ์ โรงพยาบาลศริริาช, วทิยากรสถาบนัฝึกอบรมมากมาย, 

ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
บรหิารโครงการอบรม/สมัมนา เป็นวทิยากร และพัฒนาโครงการ 

 
12 กรกฎาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

 
หลกัการและเหตผุล 

  ปัจจบัุนนักขายมอือาชพี ตอ้งพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ คูแ่ขง่ขนัในธรุกจิ
ก็มกีารปรับเปลีBยนสนิคา้และกระบวนการใหบ้รกิารทีBมคีุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนผูบ้รโิภคมทีางเลอืกและมคีวาม
ตอ้งการทีBหลากหลายCustomer Value ดังนัน̂ นักขายมอือาชพี จงึตอ้งเพิBมพูนความรู ้ทกัษะการขายและศลิปะการ
ขายอยา่งตอ่เนืBอง ตลอดจน การสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน วธิคีดิ พฤตกิรรมเพืBอสอดรับกับการเปลีBยนแปลงทีB
เกดิขึน̂ตลอดเวลา ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุและเพิBมรายไดใ้หก้บัองคก์รมาก
ขึน̂ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. ทราบและเขา้ใจแนวคดิการเปลีBยนแปลงในธรุกจิ 
2. เขา้ใจถงึพฤตกิรรมและวธิคีดิ แรงจูงใจในการทํางานทีBสง่เสรมิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3. เขา้ใจและมทีกัษะ กระบวนการขายแบบทีBปรกึษา และศลิปะในการขายเพืBอตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ 
4. ทราบถงึอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขในการนําเสนอเพืBอปิดการขาย 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. รูเ้ขารูเ้รา.....รบรอ้ยครัง̂ชนะรอ้ยครัง̂ 
• พฤตกิรรมนักขายทีBประสบความสําเร็จ 
• การใสใ่จและ สิBงทีBตอ้งนกึถงึ “ลกูคา้” 
• เราเป็นนักขายแบบไหน? (แบบทดสอบ) 
• การวางแผนและการกําหนดเป้าหมาย 

2. Work Shop กระบวนการขาย 
• ขัน̂ตอนการขายและการบรกิารแบบที�ปรกึษา 
• การวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ 
• การเสนอการขาย 
• การตอบขอ้โตแ้ยง้ และ การปิดการขาย 
• การใหบ้รกิารหลังการขาย 

3. เป้าหมายเดยีวกนั...ฝันใหไ้กลไปใหถ้งึ  
o Team Spirit……เป้าหมายเดยีวกนั  

4. จุดไฟใหล้กุโชน.....อยู่เสมอ 
o หลักการสรา้งแรงจงูใจ 
o ทกัษะการสรา้งแรงจูงใจสว่นบคุคล (กจิกรรม) 
o สรุปคําถาม-คําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 12 กรกฎาคม 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 25 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี^ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิทของท่าน และชืBอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีB 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, มุง่สูค่วามสําเร็จดว้ยทักษะนักขาย, นักขายมอือาชพี 


