
 

 
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.co.th  

เทคนคิการสอนและพฒันาพนกังานขาย 
ใหเ้ป็นนกัขายมอือาชพี 
(Sales Coaching) 

 
 

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

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

 
 

26 มนีาคม 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นีZ การสอนงานคอื เทคนคิอยา่งหนึTงในการสรา้งแขนขาของหัวหนา้ใหไ้ด ้

ลกูนอ้งทีTทํางานเป็น ทํางานดแีละมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทกุคน
คอืมดงานทีTสําคัญยิTงของหัวหนา้ทมีขาย หากหัวหนา้มทีกัษะการสอนงานทีTด ี ยอ่มทําใหอ้งคก์รมแีขนขาทีTทรงพลัง 
สามารถสรา้งยอดขายใหบ้รรลเุป้าหมายองคก์รได ้ ในทางตรงขา้ม หากหัวหนา้ทมีขายสอนงานไมเ่ป็น ยอ่มเกดิแรง
หนืดเหนีTยวรั Zงความกา้วหนา้ขององคก์ร อาจจะสรา้งความแตกแยกระหว่างหัวหนา้ทมีและพนักงานขาย จนทําใหเ้กดิ
ชอ่งวา่งทีTกวา้งมากขึZน 
             หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
พัฒนาทกัษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั Zงแต่ ความเขา้ใจพืZนฐานเรืTองการสอนงาน ความเขา้ใจในตัว
พนักงานขายเพืTอประโยชนใ์นการสอนงาน  เรยีนรูล้ักษณะสไตลข์องหัวหนา้ การวเิคราะหค์วามสามารถหลัก 
(Competency) และ KPIs ของพนักงานขายกอ่นการสอนงาน ขั Zนตอนการสอนงาน เรยีนรูเ้ทคนคิการสอนงาน และ
ระดมสมองทํากจิกรรมประยกุตก์ารสอนงานใหไ้ดง้านดังคาดหมาย เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรืTองนีZไดอ้ยา่งสมัฤทธิhผลดว้ยตนเอง 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. กรอบแนวคดิเรืTองการสอนงาน  (Coaching)  
2. ความเขา้ใจเรืTองพนักงานขาย เพืTอประโยชนใ์นการสอนงาน 

• พฤตกิรรมการตอ่ตา้นและการใหค้วามร่วมมอื 
• เหตุผลจูงใจพนักงานขาย 
• รูปแบบการเรยีนรูข้องพนักงานขาย 

3. หัวหนา้เรยีนรูส้ไตลก์ารบรหิารงานของตน เพืTอนํามาใชใ้นการสอนงาน 
4. ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย...ทีTหัวหนา้ตอ้งสอนงาน 
4.1 การเตรยีมตัวและวางแผน 
4.2 เทคนคิการขาย 

• การเปิดการขาย 
• การคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 
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• การนําเสนอผลติภัณฑ ์
• การตอบขอ้โตแ้ยง้และเจรจาตอ่รอง 
• การปิดการขาย 

4.3 การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย 
    5.  Workshop: สอนงานพนักงานขายใหข้ายเกง่ 
    6.  การวเิคราะหค์วามสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายกอ่นการสอนงาน  
    7.  การประเมนิผลและการตดิตามหลังจากสอนงาน 
    8.  พฤตกิรรมทีTหัวหนา้ควร “ม”ี และควร “เลีTยง” ในการสอนงาน 
    9.  สรุป คําถามและคําตอบ 
  

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

ชําระภายใน 26 มนีาคม 2563 
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 11 มนีาคม 2563 (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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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, หวัหนา้งาน, Sales Coaching, การสอนงาน, พัฒนา, พนักงานขาย, นักขาย, มอือาชพี 


