
 

 
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  

หลกัสตูร เทคนคิการขาย  
แบบการตลาดในเชงิรกุยคุ 4.0 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

17 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

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

หลกัการและเหตผุล 
 การขายทีCเนน้ขายใหลู้กคา้ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายใหแ้ก่องค์กร ตอ้งเนน้
ความสําคัญของลกูคา้เป็นหลัก นักขายทีCดตีอ้งสรา้ง Customer Value ขึSนใหไ้ด ้การขายสนิคา้และบรกิาร
ใหแ้กล่กูคา้เราไม่ไดเ้นน้การขายเพืCอวันนีSเทา่นัSน การขายแบบเป็นทีCปรกึษาทีCดใีหแ้ก่ลูกคา้จะสง่ผลถงึการ
ขายในระยะยาว เพราะฉะนัSนนักขายควรจะรู ้วเิคราะห์ลูกคา้ และเขา้ใจถงึเคล็ดลับและเทคนิคการให ้
คําปรกึษา และการรักษาความสัมพันธท์ีCดีกับลูกคา้ใหไ้ดใ้นระยะยาว การจัดการขอ้โตแ้ยง้ทีCเกดิขึSนอยู่
ตลอดเวลาและการปิดการขายทีCสรา้งความพอใจแกท่ั Sงสองฝ่ายทีCเราจําเป็นจะตอ้งใชจ้ติวทิยาในการเรยีนรู ้
อ่านคน หรอือ่านความตอ้งการ ใหท้ราบก่อน เพืCอทีCจะไดป้รับเปลีCยน พฤตกิรรม ใหต้รงตามความตอ้งการ 
หรอืความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูมุ้่งหวัง ไมว่า่จะอยูใ่นกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 
             กระบวนการต่างๆทีCกล่าวมานีSเป็นกระบวนการทีCจําเป็นจะตอ้งมกีารวางแผน มกีารวางระบบ
อย่างเป็นข ัFนตอนและรวมถงึการวเิคราะห ์คาดการณ์ และพยากรณ์ทางด้านการขายตาม
สภาพแวดลอ้มทีCเป็นจรงิและมีการเปลีCยนแปลงตลอดเวลา เพืCอใหเ้กดิความแน่นอนหรือใหเ้กดิความ
ใกลเ้คยีงกับการบรรลุเป้าหมายใหไ้ดม้ากทีCสดุ เราจงึจําเป็นตอ้งศกึษาทางดา้นการตลาดเชงิรุก เพื�อ
ผสมผสานใหเ้กดิงานขายที�มปีระสทิธภิาพ สรา้งความพงึพอใจ และสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ แทนที�จะใชก้ระบวนการทางดา้นงานขายแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ทําใหเ้ราเสยีโอกาสหรอืไมม่ ี
ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั หรอืที�เราเรยีกกนัอกีอย่างหนึ�งวา่ การบรหิารการขาย น ั�นเอง ซึCง
เป็นการบรหิารการตลาดการขายทีCเหมาะสม จะชว่ยใหม้ศีักยภาพ เห็นผลทีCชดัเจน ลดความเสีCยงทีCเกดิขึSน 
และทีCสําคัญสามารถวางตําแหน่งทีCเหมาะสมในดา้นความตอ้งการและความพงึพอใจของลูกคา้ได ้เปลีCยน
จากการขายทีCยากใหเ้ป็นการขายทีCง่ายในทีCสดุ 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ 
2. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําเสนอการขายและการปิดการขายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมพัฒนาประสทิธภิาพของการขายใหเ้ป็นมอือาชพีมากยิCงขึSน 
4. เพืCอใหพ้นักงานขายรูจ้ติวทิยาการอา่นภาษากายเพืCอคน้หาความตอ้งการ และเทคนคิการจัดการใน
การเผชญิกบัขอ้โตแ้ยง้ของลกูคา้ในสถานการณ์ตา่งๆ 

5. เพืCอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูเ้ทคนคิการรักษาสายสมัพันธ ์และตดิตามการซืSอซํSา 
6. เพืCอใหรู้ถ้งึกระบวนการทางการตลาด เพืCอผสมผสานกบัทางการขายใหส้มัฤทธิ_ผล 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 1. ความหมายและความเขา้ใจของการบรหิารการขาย 
 2. ความเกีCยวขอ้งระหวา่งงานดา้นการตลาดและงานดา้นการขาย 
 3. ทําไมเราตอ้งรูแ้ละเป็นทั Sงนักการตลาด และนักขาย 
 4. เทคนคิการวางแผนการขายและการจัดทําแผนการตลาดเชงิรุกอยา่งเป็นขั Sนเป็นตอน 
 5. กลยทุธใ์นการเลอืกตลาด และสรา้งสว่นประสมทางการตลาดเพืCอเอาชนะคู่แขง่ขัน 
 6. การพยากรณย์อดขายทางการตลาดเพืCอคน้หาศกัยภาพของการขาย 
 7. แนวคดิ และทศันคตทิีCด ีทีCพรอ้มเป็นภมูป้ิองกนัในการขาย 
 8. งบประมาณ และการจัดสรรงบ สรา้งความคลอ่งตัวในงานขาย 
 9. ประเภทของลกูคา้ ธรรมชาตหิรอืพฤตกิรรมของลูกคา้ 
 10.ทฤษฏ ี “ การขายลว่งหนา้ ” เพืCอพชิติใจลกูคา้ และสรา้ง Customer Value 
 11. เทคนคิการครองใจลกูคา้ เพืCอประสทิธผิลในระยะยาว 
 12.3 “ รู ้”  พืSนฐานในการขายทีCจําเป็นตอ้งรูใ้นการเตรยีมความพรอ้มของพนักงานขาย  
 13.การวเิคราะห ์และเปลีCยนวธิกีารนําเสนอเพืCอคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 
 14.จติวทิยาการอา่นภาษากายเพืCอคน้หาความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูมุ้ง่หวัง 
 15.การจัดการและการเผชญิกบัขอ้โตแ้ยง้ในการขายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 16.การปิดการขาย ใหเ้ป็นเรืCองง่าย และไม่ยากอยา่งทีCคดิ ถงึแมเ้ป็นสนิคา้ทีCมรีาคาสงู 
 17. เทคนคิการใชโ้ทรศพัทใ์นการขายจนถงึขั SนการปิดการขายและการซืSอซํSา 
 18.  การรักษาสายสมัพันธ ์และตดิตามการซืSอซํSาในระยะยาว 
 19.การประเมนิผลการปฏบัิตงิานพนักงานขาย 
 20.การจัดการกบัลกูคา้ในภาวการณ์เผชญิตอ่สถานการณ์ตา่งๆทีCยากลําบาก 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 17 มถินุายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 3 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีS 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร,อบรม,เทคนคิ,การขาย,การตลาด,เชงิรกุ,ยคุ 4.0 
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