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พนกังานขายมอือาชพี 
Professional Salesperson  

 
 

วทิยากร: ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู 
ปรญิญาเอก ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิI คณะศาสนศาสตร ์สาขาพุทธศาสตร ์ม.มหามกฎุราชวทิยาลยั 

ปรญิญาโท คณะนเิทศศาสตร ์ม. ศรปีทุม, ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์ม. รามคาํแหง 
หลกัสตูรพเิศษ ควิ.ซ.ี สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีP ไทย-ญีPปุ่ น 

เป็นวทิยากรอสิระ นักพูดมอือาชพี รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกวา่ 35 ปี 
 
 

           3 มกราคม 2562 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 

ตําราโดย Guru ของ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั\นพื\นฐาน กระทรวงศกึษาธกิารใหข้อ้คดิวา่ งานขาย 
มลีักษณะเกีPยวกับความสามารถในการชกัจูงใจและโนม้นา้วหรอืใชศ้ลิปะการขายเป็นสําคัญ การขายเกดิจาก
พฤตกิรรมภายใน ไดแ้ก ่ความรูส้กึนกึคดิ ความนยิมชมชอบ ความพอใจความเต็มใจของผูซ้ื\อ นักขายจะตอ้งมี
คณุสมบตัแิละความรอบรูห้ลายประการ เชน่ พื\นฐานการปฏบิัต ิหนา้ทีPเกีPยวขอ้งกบัการขายโดยตรง จติวทิยาในการ
ปรับตัวเขา้หาลกูคา้ การเตรยีมตัวกอ่นจะลงมอืขายและการปฏบิตัภิายหลังสิ\นสดุการขาย ดังนั\น ผูป้ระกอบการจะตอ้ง
ใหค้วามสําคัญของการขายเป็นหลักนอกจากกจิการจะ มสีนิคา้พรอ้มขาย มลีกูคา้ผูมุ้ง่หวังเป็นเป้าหมาย มบีคุลากรทํา
หนา้ทีPการขาย ยังถอืวา่ไม่เพยีงพอสําหรับการสรา้งเสรมิการขายใหม้ปีระสทิธภิาพ ตอ้งอาศัยศลิปะการขายทีPนักขาย
เหล่านั\น นํามาใชใ้นระหว่างการปฏบิตังิานขายดว้ย จงึจะบรรลเุป้าหมายตามทีPกําหนดไว ้

เสน่หใ์นสนามการขายยํ\าเสมอวา่ “ชอบคนจะชอบจอง ชอบของจะชอบคน?” 
ถา้เล็งผลเลศิจะเป็นนักขายมอือาชพี เราก็ตอ้งเขา้ใจเรืPอง การขีPรถไต่ถัง เสยีกอ่น การแสวงหาผูมุ้่งหวังก็เหมอืนกับ 
การขีP    รถไตถ่ัง เมืPอเริPมขีPเวยีนไตร่ะดับขึ\นมาแลว้จะหยดุซิPงไมไ่ด ้หยดุเมืPอไรก็ร่วงลม้กลิ\งเมืPอนั\น พงึจําไวว่้า เมืPอคุณ
อยู่บนรถไต่ถังวงการขาย คุณก็จะตอ้งซิPงเต็มแรงตลอดเวลาจนกวา่ไม่มใีครซื\อตัeวเขา้ชม นัPนเพราะดว้ยเหตุนี\ นักขาย
จงึตอ้งพัฒนา สมรรถนะ หรอื ความสามารถจําเพาะใหส้ามารถทํางานขายอย่างมปีระสทิธผิล โดยเฉพาะอย่างยิPง ใน
กรณีทีPมขีอ้จํากัดเรืPอง เวลาในการขายนักขายจะตอ้งมีความเป็นมอือาชพียิPงกวา่เดมิ “ในอากาศมเีงนิลอยอยู่เต็มไป
หมด ถา้มคีวามสามารถมากพอ เราย่อมมโีอกาสควา้เอามาเป็นของเราได”้ อาท ิการขายหนา้เคาน์เตอร ์การขายทาง
โทรศัพทใ์นยุคนี\ถอืว่าเป็นช่องทางลัดในการเขา้ถงึตัวลูกคา้ ขอ้สําคัญก็คือพนักงานขายจะตอ้งมขีอ้มูลลูกคา้หรือ
ความรูใ้นตัวสนิคา้ดพีอ ทั \งยังตอ้งอาศัย “วาทกรรมหรอืศลิปะการเลอืกใชคํ้าพูดทีPโดดเด่นน่าสนใจ” รูจั้กการใชห้ลัก
จติวทิยาการนําเสนอทีPเหมาะสมกับลูกคา้แต่ละราย จะไดโ้นม้นา้วจูงใจให(้ว่าทีP)ลูกคา้ตัดสนิใจซื\อง่ายขึ\น หากมใีคร
บอกว่า การขายไม่ใช่การปอกกลว้ยเขา้ปาก งานขายมันไม่ง่ายอย่างทีPคดิก็จะร่วมดว้ยช่วยยืนยันว่าใช่ เนืPองจาก 
ลกูคา้ไม่ใชก่ลว้ย ถา้การขายงา่ยดจุปอกกลว้ย บรษัิทคงไม่ตอ้งจ่ายคอมมชิชัPนเพิPมใหพ้เิศษ การขายคอืการพยายาม
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ซื\อใจใครสักคนใหม้าเป็นลูกคา้ ถงึกระนั\นก็ตามก็ยังเป็นงานทีPน่าพศิวาสทา้ทายความสามารถไม่นอ้ยไปกว่าการจบี
ใครสักคนเพืPอดงึตัวเอามาเป็นแฟนในเมืPอพนักงานมีเสน่หพ์อทีPจะซื\อใจใหบ้รษัิทอา้แขนรับไดก้็ย่อมมเีสน่หพ์อทีPจะ
ซื\อใจลกูคา้ไดเ้ชน่กนั 

 
วตัถปุระสงค ์
 
1. แนะนําการประยกุตใ์ชห้ลักจติวทิยาและศลิปะเพืPอการขาย 
2. นําเสนอแนวคดิการพัฒนาสมรรถนะการขายเป็นมอือาชพี 

 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. หัวใจและกลยทุธใ์นการขายใหเ้กดิผลสมัฤทธิI 

 
2. วธิจูีนทศันะเพืPอยกระดับเป็นนักขายมอือาชพี 
 

3. การวางแผนการขายใหส้อดคลอ้งสถานการณ ์
 

4. ลกูสตูรปิดการขายเชงิประจักษ์ดว้ยหลัก8C 
 

5. การขายขั \นเทพทีPลกูคา้ไม่รูส้กึวา่กําลังโดนขาย 
 

6. จติวทิยาการเลา่สนิคา้กบัเงืPอนไขใหน่้าตดิตาม 
 

7. เทคนคิพลกิเกมการโตแ้ยง้ดว้ยกฎดับเบิ\ลเยส 
 

8. กลเม็ดสรา้งบรรยากาศใหล้กูคา้รูส้กึมคีวามสขุ 
 

9. เคล็ดลับการเลน่ของเพืPอขายสนิคา้ใหไ้ดร้าคา 
 

10. เซน็สก์ารอา่นพฤตกิรรมความสนใจของลกูคา้ 
 

11. ไหวพรบิการหยดุพักปักหมุดใหต้รงจุดโดนใจ 
 

12. การบรกิารหลังการขายไมต้ายในการเพิPมยอด 

 
 

 

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

 

ชําระภายในวนัที� 3 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP 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  
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อบรม, สมัมนา,พนักงานขาย,การตลาด,การขาย,Salesperson,นักขาย,งานขาย,กลยทุธก์ารปิดการขาย,ขายแบบมอือาชพี,อา่นลกูคา้, 


