
 

 
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  

จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย 
 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

24 กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

 

หลกัการและเหตผุล 
 สภาวะเศรษฐกจิ ณ ปัจจุบันจะเห็นไดว่้าทัXวโลกตา่งไดรั้บผลกระทบของการเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทั ]งส ิ]น ไม่วา่จะ
เป็นกลุ่มธรุกจิอะไรก็ตาม แตเ่หนือสิXงอืXนใด พนักงานภายในองคก์รโดยเฉพาะอย่างยิXง พนักงานขายจะตอ้งมขีวัญและ
กําลังใจทีXด ีตอ้งสรา้งพลังและมุง่มัXน หรอืพยายามทีXจะตอ้งฝ่าฟันอปุสรรคไปใหไ้ด ้ซึXงสิXงทีXสําคัญทีXสดุ คอื ขวญัและ
กําลังใจทีXดขีองพนักงานขายทกุคน ทั ]งนี] จะตอ้งเกดิจาการทีXพนักงานขายตอ้งรูจั้กสรา้งทัศนคตทิีXดใีหเ้กดิขึ]นแก่
ตนเองเสยีกอ่น 
 หลักสตูรนี] ตอ้งการใหพ้นักงานขายเกดิการพัฒนาความคดิ พลังใจ เพืXอมุง่มัXนสรา้งสรรคผ์ลงานขายของ
ตนเอง ตลอดจนเพืXอปลุกพลังนักขายใหส้ามารถเป็นนักขายมอือาชพีในสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบัน 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้กดิพลังสรา้งไฟในใจเพืXองานขายของพนักงานขาย 
2. เพืXอกระตุน้ใหพ้นักงานขายเกดิความคดิสรา้งสรรคท์ีXดตีอ่การสรา้งขวญัและกําลงัใจของตนเอง 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความมุ่งมัXนตั ]งใจในการสรา้งยอดขายใหบ้รรลเุป้าหมายตามทีXไดรั้บมอบหมาย 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Session 1 มองตน สะทอ้นตน 
1. กจิกรรม มองตน มองจติ สะทอ้นความนกึคดิ 
2. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชวีติ 
3. กจิกรรม Workshop:  การกําหนดเป้าหมายร่วมกนั 
4. ทําอย่างไรจงึจะเป็น “สดุยอดพนักงานขาย” ทีXองคก์รตอ้งการ 
5. หลักการทํางานอยา่งมคีวามสขุ 
6. ความภาคภมูใิจ ในองคก์ร และ Brand 

 

Session 2 ศกัยภาพของพนกังานขาย 
7. Competency หรอื ความสามารถ หรอื ศักยภาพของพนักงานขายทีXตอ้งม ี

a. ความรู ้
b. ทกัษะ 
c. ทศันคต ิ

8. กจิกรรม Workshop:  สดุยอดพนักงานขาย บนพื]นฐานแห่งความสขุ 
9. การสรา้งแรงจูงใจ และ พลังใหต้นเอง (ขาย ขาย และ ขาย) 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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10. กจิกรรม Workshop:  การสรา้งแรงจูงใจ และ พลังใหต้นเอง 
11. มองปัญหา อปุสรรค และ ความสําเร็จขององคก์รร่วมกนั 
12. ความสําคัญของ ความรัก และ ความผกูพันตอ่องคก์ร 
13. สรุป คําถามและคําตอบ 

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

ชําระภายในวนัที� 24 กรกฎาคม 2563 

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! ชําระภายในวนัที� 9 กรกฎาคม 2563 (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 บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิทของท่าน และชืXอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีX 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนักงาน, ขาย, Sales, แรงจงูใจ, ความสาํเร็จ, อปุสรรค, เป้าขาย, ยอดขาย, สนิคา้, อบรม, สมัมนา, ฝึกอบรม, Staff, เซล  


