
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

First Step Salesperson 
รวบรวมสดุยอดเทคนคิการขายทีDพนักงานขายมอืใหมค่วรรู!้! 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีDมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

18 มถินุายน 2562 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
หลกัการและเหตผุล 
  

งานขายเป็นงานทีDตอ้งใชท้ัง̀ศาสตรแ์ละศลิป์ นักขายทีDประสบความสําเร็จไม่ใชเ่พยีงอาศัยความรูใ้นเชงิทฤษฎี
เทา่นัน̀ แต่ตอ้งนําความรูใ้นเชงิทฤษฎมีาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ดว้ย  หรอืทีDเราเราเรยีกว่า ลูกล่อ
ลูกชนนัน̀เอง แต่พนักงานขายมอืใหม่แกะกล่องนัน̀ย่อมตอ้งอาศัยเวลาและชัDวโมงบนิในการทีDจะสะสมเทคนคิ ลูกล่อ
ลกูชนต่าง ๆ จงึจําเป็นอย่างยิDงทีDพนักงานขายควรเริDมตน้เรยีนรูเ้ทคนคิการขายทีDถูกหลักการ และเป็นทีDยอมรับวา่เป็น
เทคนคิทีDใชแ้ลว้ไดผ้ลจรงิ   โดยเฉพาะความสมารถในการการวเิคราะห ์เพืDอใหท้ราบความตอ้งการทีDแทจ้รงิของลูกคา้  
การเปิดใจลูกคา้ การนําเสนอขายตนเองกอ่นขายสนิคา้ การเจรจาต่อรอง การตอบขอ้โตแ้ยง้เพืDอปิดการขาย รวมทัง̀
การบรกิารหลังการขาย เพืDอใหล้กูคา้กลับมาซือ̀ซํา̀ 

หลักสตูรนี ̀ จงึไดพั้ฒนาขึน̀มาเพืDอใหพ้นักงานขายมอืใหม ่ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการวเิคราะหล์ูกคา้อย่างเขา้ใจ 
การเสนอขายอย่างมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การทํากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีDประยุกตข์ึน̀ใหส้มจรงิ 
เมืDอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืDอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการขายครบขัน̀ตอนสําหรับพนักงานขายมอืใหม ่ 
ขายอยา่งไรใหไ้ด ้Order 

2. เพืDอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีDได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

1. บทบาท และ หนา้ทีDของพนักงานขาย  
2. เรยีนรู ้7  ขัน̀ตอนการขายใหป้ระสบความสําเร็จ...สําหรับพนักงานขายมอืใหม ่
2.1 การเตรยีมตัวกอ่นเขา้พบลกูคา้  (Pre Approach) 
2.2 วธิกีารเขา้พบลกูคา้ (Approach) 
2.3 การเปิดการขายดว้ยการเปิดใจลกูคา้ (Open mind) 
2.4 การนําเสนอขาย ดว้ยการขายตวัเองกอ่น (Sales yourself) 
2.5 การเจรจาตอ่รองแบบ Win-Win และวธิกีารตอบขอ้โตแ้ยง้  (Negotiation & Overcoming 
Objections) 

2.6 เทคนคิการปิดการขายใหไ้ด ้Order  (Closing) 
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2.7 การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย (Follow up  & After Sales Service) 
3. กจิกรรมจําลองสถานการณ์การขาย  

              (ปฏบิตั ิพรอ้มใหเ้ทคนคิ / ความเห็นเพิDมเตมิจากวทิยากร เพืDอใหส้ามารถบรกิารไดอ้ย่างดเีลศิ) 
4. การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานขาย 
5. สรุป คําถามและคําตอบทีDนักขายตอ้งการรู-้ ทกัษะจําเป็นสําหรับพนักงานขาย 

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

ชําระภายใน 18 มถินุายน 2562 
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 31 พฤษภาคม 2562 (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 สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืDอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีDจา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD 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, สดุยอดขาย, พนักงานขาย, มอืใหม,่ เจรจาตอ่รอง, นําเสนอ, สนิคา้, ตอบขอ้โตแ้ยง้, ปิดการขาย 

 


