
 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

วสิยัทศันน์กัจดัการผา่นทางตนังานขาย 
 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์วฒันกลู 
 บรษัิท สมารท์วชิัDน จํากดั ปตท. , 7-11, ปูนซเีมนต,์ EGAT, CMG, บ. ยนูลิเีวอร,์ DTAC, Chevron 

Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมนั มที โปรดคัท,์  บ. ซนิเท็ค คอนสตรัคชัDน , 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ,  ธนาคารกสกิรไทย , บ.คอนกรตี , ESSO , TOA ,  บ. เสรมิสขุ PEPSI, 

ฮอนดา้ , โตโยตา้ , มาสดา้ , อซีซู ุ, มติซบูชิ ิ, วอลโว ่, นสิสนั, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร ์, ม. จฬุา 
, ม. ราคําแหง , ม. สงขลานครนิทร ์, ม. อบุลุราชธานี , ม.มหดิล, AIA , ไทยประกนัชวีติ 

 
 

18 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีDจัดสมัมนาอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
            การแขง่ขนัธรุกจิในยุคใหม่แขง่ขันกนัรุนแรงแกง่แย่งคลา้ยกับการทําสงคราม ตามลา่อาณานคิมโดยมนัีก
ขายเป็นนักรบ ดว้ยเหตผุลนีb วธิทํีาธรุกจิ จงึใหค้วามสําคญัในดา้นการจัดการทีDมปีระสทิธภิาพ นัDนคอื ธรุกจิจะตอ้ง
ปรับปรุงการจัดการเชงิกลยุทธใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้เีหนือกว่าคูแ่ขง่ขนั เมืDอใดทีDชอ่ง
ทางการจําหน่ายเจอทางตัน ผูจั้ดการฝ่ายขายก็จะตอ้งทําหนา้ทีDออกรุกตลาดรืbอกบัดักเพืDอฝ่าทางตัน ปัญหาอันควร
ตระหนักกอ่นอืDนก็คอื รูปแบบวถิชีวีติของคูแ่ขง่และลกูคา้ มคีวามสลับซบัซอ้นเกดิการเปลีDยนแปลงแตกตา่งไปจาก
เดมิจนไลต่ามแทบไมทั่น หากฝ่ายปฏบิตังิานดา้นการขาย ไม่เกง่รุก ถนัดแตรั่บ ไม่ปรับตัวใหส้อดคลอ้งกบับรบิททีD
แปรผัน โอกาสทีDจะชนะคู่แขง่ขนัก็คงจะลําบากยากทีDจะเอืbอมบคุลากรระดับ “หัวหนา้” ก็ตอ้งรูจั้ก “ใชหั้ว” เพืDอทําการ 
“ออกหนา้” มทีกัษะการคดิในแง่มุมทีDสรา้งสรรคอ์ยา่งเป็นระบบเพืDอพัฒนาสมรรถนะอย่างตอ่เนืDองปัจจัยสง่ความคดิทีD
ถอืวา่ทรงคณุภาพจะประกอบดว้ยเงืDอนไขอันควรจะเรยีนรู ้เกีDยวกบัสมรรถนะ [Competency] ไดร้ะดับมาตรฐาน มตีวั
ชว่ยอยูห่ลายปัจจัย เชน่ วชิา [Knowledge] ขอ้มลู [Data] การวเิคราะห ์[Analysis]  และ วสิยัทศัน ์[Vision] ปัญญา 
[Wit] การสืDอความ [Communication] การฟัง [Listening] การคดิตดัสนิใจ [Decision-making] รวมทั bงการจัด
ระเบยีบความจํา [Organizing memory] อันทรงคณุภาพ “นักแกปั้ญหา คอื ผูช้นะ” สมรรถนะสําคัญขั bนพืbนฐานทีD
บรรดาผูป้ฏบัิตหินา้ทีD 
            ผูจั้ดการ ในฐานะทีDเป็น หัวหนา้ จะตอ้งสามารถ อธบิายด ีวจิารณ์แลว้ก็ใหก้ารชีbแนะไดก้บั ตอบคําถามเป็น 
ศกัยภาพเบืbองตน้ของนักจัดการควรม ีเจตคต ิกบั ปัญญา เป็นเลศิในทํานองเดยีวกนั ผูจั้ดการ จะตอ้งพัฒนาใหนั้ก
ขายผูร้่วมงานทกุคนตระหนักเสมอวา่พนัก แปลว่า ทีDพงิ  งาน แปลวา่ ภาระ  พนักงาน คอื ทีDพึDงพงิของภาระ ผูป้ระสบ
ความสําเร็จในการทําธรุกจิ จงึมกัเคลืDอนไหวในขณะทีDคู่แขง่ ตกขา่ว รั bงรอเพราะลงัเล หรอื ชะงักเพราะถูกภาวะวกิฤติ
กดดันจนขวัญกําลงัใจถดถอย จะมก็ีแตค่นทีD แลเห็นก็เล็งเห็น เล็งเห็นจงึคดิเห็น ไดช้ดัเทา่นัbนทีDยังคงหาญกลา้
สามารถจะพลกิวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาสดว้ยกฎ “ตลาดคกึคกัเรารบ ตลาดสงบเราอบรม” เป็นการทบทวน การหา การ
รักษา การพัฒนา กับ การใชง้าน ผูร่้วมงานใหเ้ป็นไปอย่างสมดลุ 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เสนอแนะเพืDอเสรมิสรา้ง กลยุทธก์ารจัดการงานขาย 
2. เสนอแนะเพืDอเสรมิสรา้ง แนวคดิการพัฒนานักขาย 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

1. ศลิปะการบรหิารใหง้านไดผ้ลคนเป็นสขุ 
2. อบุายพหสูตูในการกําจัดกับดักงานขาย 



 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

3. ความแตกต่างหัวหนา้ยคุเกา่กบัยคุใหม่ 
4. เจตคตแิละบทบาทของผูจั้ดการงานขาย 
5. หัวใจการตลาดทีDสง่เสรมิการทํางานขาย 
6. กลวธิกีา้วขา้มคูแ่ขง่ดว้ยจุดแข็ง 12P 
7. การยกระดับสมรรถนะนักขายมอือาชพี 
8. จติวทิยาการสรา้งแรงจงูใจใหก้ับนักขาย 

ภาคปฏบิตั ิ
1. แบบทดสอบ 
2. กรณีศกึษา 
3. บทบาทสมมตุ ิ

 

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

ชําระภายใน 18 ตลุาคม 2561 
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  18 ตลุาคม 2561 (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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีb 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หวัหนา้งาน, ผูจ้ัดการทมีขาย, ศลิปะการบรหิาร 


