
 

 
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.com  

สดุยอดเทคนคิการขายออนไลน ์
พชิติใจลกูคา้ ....ใหอ้ยูห่มดั 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

 

 

5 กรกฎาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

*โรงแรมโกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร กรงุเทพฯ 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
           ในยุคปัจจุบันนีX การขายทวคีวามรุนแรงเพิTมมากขึXน โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์ มชีอ่งทางการ
ขายเกดิขึXนมากมาย พฤตกิรรมการซืXอของลูกคา้นัXนเปลีTยนไป การทีTลูกคา้จะตัดสนิใจซืXอสนิคา้นัXนยากขึXน 
ดังนัXน พนักงานขายทีTทําหนา้ทีTขายทางออนไลนจ์งึตอ้ง อาศัยความรู ้และ เทคนคิการขายในทกุรูปแบบ เพืTอ
สรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีTไดว้างไว ้นอกจากนีXพนักงานขายยังตอ้งเต็มเปีT ยมไปดว้ยพลังและ
ความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันใหพ้นักงานขายสามารถตอ่สูก้ับทกุปัญหาในงานขายทีTจะเกดิขึXนได ้
            หลักสตูรนีX จงึไดพั้ฒนาขึXนมาเพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึการเป็นพนักงานขาย
ทางออนไลน ์ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความคาดหวังของลูกคา้ ขั Xนตอนการขายผ่านทางออนไลน์  รวมถงึ 
การบรกิารหลังการขายอย่างเป็นระบบ  อกีทัXง ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรม Workshop ทีTประยุกตข์ึXนเพืTอ
พัฒนาใหเ้หมาะสมกับผูเ้ขา้อบรม เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรูเ้พืTอ
พัฒนางานขายไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถงึพฤตกิรรมและความคาดหวังของลกูคา้ทีTมาใชบ้รกิาร 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึเทคนคิการขายทางออนไลนอ์ยา่งเป็นระบบ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบเทคนคิการใชภ้าษา และ วธิโีตต้อบกบัลกูคา้ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึการบรกิารหลังการขายอย่างเป็นระบบ 
5. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: สดุยอดการเตรยีมความพรอ้มเพื�อการขายอยา่งมอือาชพี 
1. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึการเป็นพนักงานขายทางออนไลน ์ 

• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจตัวเอง 
• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ 

2. เตรยีมความพรอ้มการเป็นพนักงานขายทางออนไลน ์มอือาชพี 
• ความรู ้
• ทักษะ 
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• ทัศนคต ิ
3. กจิกรรม Workshop เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นพนกังานขายออนไลนม์อืทอง 
4. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความคาดหวังของลกูคา้ทีTซืXอสนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน ์
5. การวเิคราะหแ์ละรับมอืกับลกูคา้ทีTหลากหลาย 

• ลกูคา้ใจรอ้น ไมช่อบรอ...ตอ้งตอบเดีeยวนีX 
• ลกูคา้ละเอยีด ชอบขอ้มูลเยอะๆ 
• ลกูคา้ชา่งถาม (เนน้ถาม ไม่เนน้ซืXอ) 

6. กจิกรรม Workshop รบัมอืลกูคา้ที�หลากหลาย...สรา้งการขายใหต้รงใจ 
Module 2 เทคนคิการขายทางออนไลนด์ว้ยภาษาที�มดัใจลกูคา้ 
7. เทคนคิการขายทางออนไลนอ์ย่างเป็นระบบ – สรา้งใหนั้กขาย ขายอย่างมอือาชพี  

• เปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้ม กอ่นการขาย 
• เทคนคิการสอบถาม – การถามลกูคา้เพืTอคน้หาความตอ้งการ 
• การนําเสนอขายอย่างตรงจุด  และเพิTมยอดขาย ผ่านทางออนไลน ์
• การปิดการขาย- ปิดเมืTอไร ปิดอย่างไรจงึจะเหมาะสม และ ได ้Order 

8. กจิกรรม : ฝึกการใชเ้ทคนคิและวธิกีารพมิพต์อบขอ้ความ ในกรณีตา่ง ๆ ผา่นทาง ออนไลน ์
(Chat Line  Facebook และ อื�น ๆ) 

9. เทคนคิการใชภ้าษา และ วธิโีตต้อบกบัลูกคา้  
• การเขยีนตอบเพืTอจูงใจใหล้กูคา้ซืXอ 
• ขอ้ควรระวัง  

10. เทคนคิการใหคํ้าแนะนําเพิTมเตมิเพืTอสรา้งโอกาสในงานขาย 
Module 3 การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 
11. การตอบคําถามและใหคํ้าแนะนําลกูคา้หลังการขาย 

• วธิกีารใชง้าน 
• การเก็บรักษา 
• อืTน ๆ 

12. การแกปั้ญหากบัลกูคา้ 
• ลกูคา้ไม่ไดรั้บของ 
• ไดส้นิคา้ไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
• อืTน ๆ 

13. การแกปั้ญหา อืTนๆ  
• รา้นคา้  
• ขนสง่ 

14. วธิกีารการประสานงานกบัฝ่ายงานต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
• การประสานงานกับฝ่ายจัดสง่ และ คลังสนิคา้ 
• การประสานงานกับฝ่ายอืTนๆ เชน่ บญัช ี

15. การตดิตามลกูคา้หลังการขายเพืTอเพิTมยอดขาย 
• นําเสนอโปรโมชัTนใหม ่ๆ 
• การดแูลและคําแนะนําเพิTม 

16. กจิกรรม : การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 
17. สรุป คําถามและคําตอบ 
 
 

 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 ดังนีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากัด   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หกั 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 จํากัด 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 

อบรม,สมัมนา, การแผนขาย,พนักงานขาย, การขาย , การบรกิารหลังการขาย,การประสาน 


