
 

 
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  

หลกัสตูรอบรม พนกังานขายมอือาชพี 
Professional Salesperson  

 
 

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

ปรญิญาโท คณะนเิทศศาสตร ์ม. ศรปีทมุ, ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์ม. รามคําแหง 
หลกัสตูรพเิศษ ควิ.ซ.ี สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยีP ไทย-ญีPปุ่ น 

เป็นวทิยากรอสิระ นักพูดมอือาชพี รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกวา่ 35 ปี 
 
 

           3 กรกฎาคม 2562 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 

ตําราโดย Guru ของ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั \นพื\นฐาน กระทรวงศกึษาธกิารใหข้อ้คดิวา่ งาน
ขาย มลีกัษณะเกีPยวกับความสามารถในการชกัจงูใจและโนม้นา้วหรอืใชศ้ลิปะการขายเป็นสาํคัญ การขายเกดิจาก
พฤตกิรรมภายใน ไดแ้ก ่ความรูส้กึนกึคดิ ความนยิมชมชอบ ความพอใจความเต็มใจของผูซ้ ื\อ นักขายจะตอ้งมี
คณุสมบัตแิละความรอบรูห้ลายประการ เชน่ พื\นฐานการปฏบิัต ิหนา้ทีPเกีPยวขอ้งกับการขายโดยตรง จติวทิยาใน
การปรับตัวเขา้หาลกูคา้ การเตรยีมตัวกอ่นจะลงมอืขายและการปฏบิัตภิายหลังสิ\นสดุการขาย ดังนั\น ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งใหค้วามสาํคัญของการขายเป็นหลักนอกจากกจิการจะ มสีนิคา้พรอ้มขาย มลีกูคา้ผูมุ้ง่หวงัเป็นเป้าหมาย มี
บคุลากรทําหนา้ทีPการขาย ยังถอืวา่ไมเ่พยีงพอสาํหรับการสรา้งเสรมิการขายใหม้ปีระสทิธภิาพ ตอ้งอาศยัศลิปะ
การขายทีPนักขายเหลา่นั\น นํามาใชใ้นระหวา่งการปฏบิัตงิานขายดว้ย จงึจะบรรลเุป้าหมายตามทีPกําหนดไว ้

เสน่หใ์นสนามการขายยํ\าเสมอวา่ “ชอบคนจะชอบจอง ชอบของจะชอบคน?” 
ถา้เล็งผลเลศิจะเป็นนักขายมืออาชพี เราก็ตอ้งเขา้ใจเรืPอง การขีPรถไต่ถัง เสยีก่อน การแสวงหาผูมุ้่งหวังก็
เหมอืนกับ การขีP    รถไตถั่ง เมืPอเริPมขีPเวยีนไตร่ะดับขึ\นมาแลว้จะหยดุซิPงไมไ่ด ้หยดุเมืPอไรก็ร่วงลม้กลิ\งเมืPอนั\น พงึ
จําไวว้า่ เมืPอคณุอยูบ่นรถไตถั่งวงการขาย คณุก็จะตอ้งซิPงเต็มแรงตลอดเวลาจนกวา่ไมม่ใีครซื\อตัeวเขา้ชม นัPนเพราะ
ดว้ยเหตุนี\ นักขายจงึตอ้งพัฒนา สมรรถนะ หรอื ความสามารถจําเพาะใหส้ามารถทํางานขายอยา่งมปีระสทิธผิล 
โดยเฉพาะอย่างยิPง ในกรณีทีPมขีอ้จํากัดเรืPอง เวลาในการขายนักขายจะตอ้งมคีวามเป็นมอือาชพียิPงกวา่เดมิ “ใน
อากาศมเีงนิลอยอยู่เต็มไปหมด ถา้มคีวามสามารถมากพอ เรายอ่มมโีอกาสควา้เอามาเป็นของเราได”้ อาท ิการ
ขายหนา้เคาน์เตอร์ การขายทางโทรศัพท์ในยุคนี\ถือว่าเป็นช่องทางลัดในการเขา้ถงึตัวลูกคา้ ขอ้สําคัญก็คือ
พนักงานขายจะตอ้งมขีอ้มลูลูกคา้หรอืความรูใ้นตัวสนิคา้ดพีอ ทั\งยังตอ้งอาศัย “วาทกรรมหรอืศลิปะการเลอืกใช ้
คําพดูทีPโดดเดน่น่าสนใจ” รูจั้กการใชห้ลักจติวทิยาการนําเสนอทีPเหมาะสมกับลกูคา้แตล่ะราย จะไดโ้นม้นา้วจูงใจ
ให(้วา่ทีP)ลกูคา้ตัดสนิใจซื\องา่ยขึ\น หากมใีครบอกวา่ การขายไมใ่ชก่ารปอกกลว้ยเขา้ปาก งานขายมันไมง่า่ยอยา่ง
ทีPคดิก็จะร่วมดว้ยชว่ยยนืยันวา่ใช ่เนืPองจาก ลูกคา้ไมใ่ชก่ลว้ย ถา้การขายงา่ยดจุปอกกลว้ย บรษัิทคงไมต่อ้งจ่าย
คอมมชิชัPนเพิPมใหพ้เิศษ การขายคอืการพยายามซื\อใจใครสกัคนใหม้าเป็นลกูคา้ ถงึกระนั\นก็ตามก็ยังเป็นงานทีPน่า
พศิวาสทา้ทายความสามารถไม่นอ้ยไปกว่าการจีบใครสักคนเพืPอดงึตัวเอามาเป็นแฟนในเมืPอพนักงานมเีสน่ห์
พอทีPจะซื\อใจใหบ้รษัิทอา้แขนรับไดก็้ยอ่มมเีสน่หพ์อทีPจะซื\อใจลกูคา้ไดเ้ชน่กัน 

วตัถปุระสงค ์

1. แนะนําการประยกุตใ์ชห้ลกัจติวทิยาและศลิปะเพืPอการขาย 
2. นําเสนอแนวคดิการพัฒนาสมรรถนะการขายเป็นมอือาชพี 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. หัวใจและกลยทุธใ์นการขายใหเ้กดิผลสมัฤทธิI 
2. วธิจีนูทัศนะเพืPอยกระดับเป็นนักขายมอือาชพี 



 

 
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  

3. การวางแผนการขายใหส้อดคลอ้งสถานการณ์ 
4. ลกูสตูรปิดการขายเชงิประจักษ์ดว้ยหลกั8C 
5. การขายขั \นเทพทีPลกูคา้ไมรู่ส้กึวา่กําลังโดนขาย 
6. จติวทิยาการเลา่สนิคา้กับเงืPอนไขใหน่้าตดิตาม 
7. เทคนคิพลกิเกมการโตแ้ยง้ดว้ยกฎดับเบิ\ลเยส 
8. กลเม็ดสรา้งบรรยากาศใหล้กูคา้รูส้กึมคีวามสขุ 
9. เคล็ดลับการเลน่ของเพืPอขายสนิคา้ใหไ้ดร้าคา 
10. เซน็สก์ารอา่นพฤตกิรรมความสนใจของลกูคา้ 
11. ไหวพรบิการหยดุพักปักหมดุใหต้รงจดุโดนใจ 
12. การบรกิารหลังการขายไมต้ายในการเพิPมยอด 

 

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

ชําระภายใน  3 กรกฎาคม 2562  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ 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 เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
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  

 

 

อบรม, สมัมนา,พนักงานขาย,การตลาด,การขาย,Salesperson,นักขาย,งานขาย,กลยุทธก์ารปิดการขาย,ขายแบบมอือาชพี,อา่นลกูคา้, 


