
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Sales Coaching 
“เทคนคิการสอนและพัฒนาพนักงานขายใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี” 

 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากัด 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การท างานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
14 ธนัวาคม 2564 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกของการแขง่ขนัทีร่นุแรงเชน่นี้ การสอนงานคอื เทคนคิอยา่งหนึง่ในการสรา้งแขนขาของหัวหนา้ใหไ้ด ้

ลกูนอ้งทีท่ างานเป็น ท างานดแีละมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทกุคน
คอืมดงานทีส่ าคัญยิง่ของหัวหนา้ทมีขาย หากหัวหนา้มทัีกษะการสอนงานทีด่ ี ยอ่มท าใหอ้งคก์รมแีขนขาทีท่รงพลัง 
สามารถสรา้งยอดขายใหบ้รรลเุป้าหมายองคก์รได ้ ในทางตรงขา้ม หากหัวหนา้ทมีขายสอนงานไมเ่ป็น ยอ่มเกดิแรง
หนดืเหนีย่วรัง้ความกา้วหนา้ขององคก์ร อาจจะสรา้งความแตกแยกระหวา่งหัวหนา้ทมีและพนักงานขาย จนท าใหเ้กดิ
ชอ่งวา่งทีก่วา้งมากขึน้ 
             หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
พัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตัง้แต ่ความเขา้ใจพืน้ฐานเรือ่งการสอนงาน ความเขา้ใจในตัว
พนักงานขายเพือ่ประโยชนใ์นการสอนงาน  เรยีนรูล้ักษณะสไตลข์องหัวหนา้ การวเิคราะหค์วามสามารถหลัก 
(Competency) และ KPIs ของพนักงานขายกอ่นการสอนงาน ขัน้ตอนการสอนงาน เรยีนรูเ้ทคนคิการสอนงาน และ
ระดมสมองท ากจิกรรมประยกุตก์ารสอนงานใหไ้ดง้านดังคาดหมาย เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนีไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. กรอบแนวคดิเรือ่งการสอนงาน  (Coaching)  
2. ความเขา้ใจเรือ่งพนักงานขาย เพือ่ประโยชนใ์นการสอนงาน 

 พฤตกิรรมการตอ่ตา้นและการใหค้วามรว่มมอื 
 เหตผุลจงูใจพนักงานขาย 
 รปูแบบการเรยีนรูข้องพนักงานขาย 

3. หัวหนา้เรยีนรูส้ไตลก์ารบรหิารงานของตน เพือ่น ามาใชใ้นการสอนงาน 
4. ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย...ทีห่ัวหนา้ตอ้งสอนงาน 

4.1 การเตรยีมตัวและวางแผน 
4.2 เทคนคิการขาย 

 การเปิดการขาย 

 การคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ 
 การน าเสนอผลติภัณฑ ์
 การตอบขอ้โตแ้ยง้และเจรจาตอ่รอง 
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 การปิดการขาย 
4.3 การตดิตามผลและบรกิารหลังการขาย 

    5.  Workshop: สอนงานพนักงานขายใหข้ายเกง่ 
    6.  การวเิคราะหค์วามสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายกอ่นการสอนงาน  
    7.  การประเมนิผลและการตดิตามหลังจากสอนงาน 
    8.  พฤตกิรรมทีห่ัวหนา้ควร “ม”ี และควร “เลีย่ง” ในการสอนงาน 
    9.  สรปุ ค าถามและค าตอบ 
  

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลกัสตูรและวนัอบรม 

2.  ช าระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

โทรศพัท:์ 02-615-4477    
Hotline: 086-3183151-2 

เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  

ไอด ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, หัวหนา้งาน, Sales Coaching, การสอนงาน, พัฒนา, พนักงานขาย, นักขาย, มอือาชพี 
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