
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

 การคดิวเิคราะหก์ารขายอยา่งมชี ั$นเชงิ 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

27 มกราคม 2564 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

หลกัการและเหตผุล 
ในการปฏบิตังิานในองคก์รสําหรับบคุลากรไม่วา่จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผดิชอบ

ของงานจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัปัจจัยหลักในการปฏบิตังิาน 2 ประการคอื การคดิ และการลงมอืทํา 
บคุลากรจํานวนมากมักจะมจุีดออ่นในเรืTองของการคดิ เนืTองจากลักษณะและธรรมชาตใินการบรหิารงาน ทําใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มในการทํางานทีTนําไปสูก่ารลงมอืทําเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ระเบยีบขอ้บงัคับในการปฏบิตั ิระเบยีบขอ้บงัคับ
และขั bนตอนในการทํางานทีTถูกกําหนดตามระบบคณุภาพ สไตลใ์นการบังคับบญัชาของผูบ้งัคับบญัชาทีTใชก้ารสัTงงาน 
และไม่เปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในการคดิ ระบบงานไมม่ชีอ่งทางทีTสรา้งโอกาสใหบ้คุลากรตอ้งใชค้วามคดิ ไมม่รีะบบ
จูงใจใหใ้ชค้วามคดิ รวมทั bงตัวบคุลากรเองไมไ่ดถ้กูฝึกฝนตั bงแตอ่ยู่ในระบบการศกึษาและระบบการทํางานใหใ้ช ้
ความคดิ ขาดเครืTองมอืและเทคนคิ ตลอดจนกระบวนการในการคดิ จากปรากฏการณ์ดังกลา่วสง่ผลใหผู้บ้งัคับบญัชา
และผูบ้รหิาร ตอ้งรับภาระของงานทีTตอ้งใชค้วามคดิจํานวนมาก และทําใหข้าดโอกาสในการไดป้ระสบการณ์จาก
ความคดิทีTแตกต่างจากผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ซึTงทําใหง้านในความรับผดิชอบไม่เกดิการพัฒนาหรอืเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเทา่ทีTควร 
 หลักสตูรการคดิเชงิวเิคราะหน์ีb ถกูออกแบบเพืTอใหเ้กดิการพัฒนาความคดิอย่างต่อเนืTอง ไม่วา่จะเป็นการคดิ
อย่างเป็นระบบ การคดิแบบเป็นเหตุเป็นผล การคดิทีTมโีครงสรา้งและความสมัพันธ ์อันจะเป็นการพัฒนาดา้นความคดิ
ของผูเ้ขา้อบรมโดยเฉพาะฝ่ายขาย เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการ วธิกีารและกระบวนการในการคดิเชงิ
วเิคราะห ์เพืTอนําความรูท้ีTไดไ้ปพัฒนาความคดิของตนเอง เพืTอสามารถแกไ้ขปัญหาและสรา้งสรรคท์กัษะการทํางาน
ดา้นการขายไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการและวธิกีารในการคดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนํากระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ มาใชใ้นการจัดลําดับเหตุการณ์ สถานการณ์ และ

ขอ้มลูทีTเกีTยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถคน้หาสาเหตโุดยใชเ้ครืTองมอืในการคดิเชงิวเิคราะห ์เพืTอนําไปใชใ้นการตัดสนิใจกบั

ปัญหาตา่ง ๆ อย่างไดผ้ล 

4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามรถนําความรูท้ีTไดไ้ปตอ่ยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายตอ่ไป 

 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

 
1. ความหมายและความสําคัญของกระบวนการคดิ (Thinking Process) 
2. การคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) และประโยชนท์ีTไดร้ับ 
3. กระบวนการคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 
4. การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) กบัการวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล 
5. การใชก้ระบวนการคดิแบบต่าง ๆ เพืTอวเิคราะหส์ถานการณ์ ปัญหา การตัดสนิใจและปัญหา 
6. ทีTอาจจะเกดิขึbนในงานขาย (Problem Solving and Decision Making) 
7. แนวทางการพัฒนาความคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
8. เครืTองมอืการคดิเชงิวเิคราะห ์
9. กจิกรรม: การคดิเชงิวเิคราะหใ์นงานขายอย่างเป็นระบบ 
10. การนํากระบวนการคดิไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในงานขาย 
11. สรุป คําถาม และ คําตอบ    

 
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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  

 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, วเิคราะหก์ารขายอยา่งมชีั bนเชงิ, คดิเชงิวเิคราะหง์านขายอยา่งเป็นระบบ, พัฒนาความคดิผูเ้ขา้อบรม 


