
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 ศลิปะการขายเชงิรกุ 
 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธุรกจิ และการพฒันาตนเอง ผูม้ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันกัพูดดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสาํนกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพ ิ�มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิาร
สมาคมสง่เสรมิบรกิารสขุภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
3 ตลุาคม 2562  
 09.00 - 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบนั การทําธรุกจิตา่งๆนัLน หากตั Lงรับเพยีงอย่างเดยีวก็ยากทีCจะประสบความสําเร็จ ศลิปะการขายเชงิรุก 
จงึเป็นแนวทางการขายเชงิรุกจงึเป็นเรืCองทีCนักขายรุ่นใหมต่อ้งใหค้วามสาํคัญ  
 ทีCสําคัญทีCสดุ บคุลากรทีCเกีCยวขอ้งกบัดา้นการตลาดและการขายจะตอ้งมทีกัษะดา้นการขายทีCด ี จงึจะประสบ
ความสําเร็จได ้
 หลักสตูรศลิปะการขายเชงิรุก จงึออกแบบสําหรับนักการตลาดและนักขาย ทีCตอ้งการฝึกฝนตนเองใหม้คีวาม
กลา้ ความสามารถในการโนม้นา้วจูงใจ การจัดการกับขอ้โตแ้ยง้ และ การปิดการขายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์  
1. เพืCอใหผู้รั้บการฝึกอบรม เรยีนรูศ้ลิปะการขายเชงิรุก 
2. เพืCอใหผู้รั้บการฝึกอบรม มคีวามรูใ้นหลักการพูดเพืCอการจงูใจ 
3. เพืCอใหผู้รั้บการฝึกอบรม มคีวามรูใ้นหลักการจัดการกับขอ้โตแ้ยง้ตา่งๆ 
4. เพืCอใหผู้รั้บการฝึกอบรม ไดฝึ้กปฏบิัตจิรงิในเรืCองการขาย การพูดเพืCอจูงใจ และการจัดการกับขอ้โตแ้ยง้ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ความหมายและขั Lนตอนของการตลาด และการขาย 
2. ทศันคตทิีCถกูตอ้งเกีCยวกบัการขาย 
3. การพูดเพืCอการจูงใจแบบ AIDA  

A  = Attention arrester 
  I = Interest arouse 
  D = Desire creator 

 A = Action stimulator 
4. การจัดการกบัขอ้โตแ้ยง้ 
5. ระดมสมองเรืCอง ขอ้โตแ้ยง้ทีCพบบอ่ยในงานขาย ในงานของตัวเอง 
6. ฝึกปฏบิัตกิาร การจัดการกบัขอ้โตแ้ยง้ โดยผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม 
7. บคุลกิภาพทีCดขีองนักขาย 
8. สรุป คําถาม – คําตอบ 

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 3 ตุลาคม 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 18 กนัยายน 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 ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์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   
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, เชงิรกุ, จัดการ, ขอ้โตแ้ยง้, บคุลกิภาพ,นักขาย 


