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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

สดุยอดเทคนคิการขายออนไลนพ์ชิติใจ 
ลกูคา้ ....ใหอ้ยูห่มดั 

 
 

วทิยากร: อาจารยพ์งศภ์ทัร  นมะภทัร 
วทิยากรภายใน บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั ต าแหน่ง Assistant Manager  

วทิยากรบรรยายใหก้บัภาครัฐและเอกชน หลกัสตูรดา้นการขาย การตลาด การบรกิาร 
 หวัหนา้งาน หลกัการคดิ และ เพิม่ศกัยภาพในการท างาน 

 
 

24 ธนัวาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 

      ในยคุปัจจบุันนี ้ การขายทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการขายทางออนไลน ์ มชีอ่งทางการขายเกดิขึน้

มากมาย พฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้นัน้เปลีย่นไป การทีล่กูคา้จะตัดสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ยากขึน้ ดังนัน้ พนักงานขายที่

ท าหนา้ทีข่ายทางออนไลนจ์งึตอ้ง อาศัยความรู ้ และ เทคนคิการขายในทกุรปูแบบ เพือ่สรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายทีไ่ดว้างไวน้อกจากนีพ้นักงานขายยังตอ้งเต็มเป่ียมไปดว้ยพลังและความรักในงานขายอันจะเป็นแรงผลักดัน

ใหพ้นักงานขายสามารถตอ่สูก้ับทกุปัญหาในงานขายทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

          หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึการเป็นพนักงานขายทาง

ออนไลน ์  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูคา้ ขัน้ตอนการขายผา่นทางออนไลน ์  รวมถงึ การบรกิาร

หลังการขายอยา่งเป็นระบบ  อกีทัง้ ผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มท ากจิกรรม Workshop ทีป่ระยกุตข์ ึน้เพือ่พัฒนาใหเ้หมาะสม

กับผูเ้ขา้อบรม เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้พือ่พัฒนางานขายไดด้ว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค ์
    1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถงึพฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร 
    2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึเทคนคิการขายทางออนไลนอ์ยา่งเป็นระบบ 
    3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบเทคนคิการใชภ้าษา และ วธิโีตต้อบกับลกูคา้ 
    4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึการบรกิารหลังการขายอยา่งเป็นระบบ 
    5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใช ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

Module 1: สดุยอดการเตรยีมความพรอ้มเพือ่การขายอยา่งมอือาชพี 

    1. เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึการเป็นพนักงานขายทางออนไลน์ 

        > เรยีนรูแ้ละเขา้ใจตัวเอง 

        > เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูคา้ 

     2. เตรยีมความพรอ้มการเป็นพนักงานขายทางออนไลน ์มอือาชพี 

         > ความรู ้
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         > ทักษะ 

         > ทัศนคต ิ

     3. กจิกรรม Workshop เตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นพนกังานขายออนไลนม์อืทอง 

     4. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูคา้ทีซ่ ือ้สนิคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน ์

     5. การวเิคราะหแ์ละรับมอืกับลกูคา้ทีห่ลากหลาย 

         > ลกูคา้ใจรอ้น ไมช่อบรอ...ตอ้งตอบเดีย๋วนี้ 

         > ลกูคา้ละเอยีด ชอบขอ้มลูเยอะๆ 

         > ลกูคา้ชา่งถาม (เนน้ถาม ไมเ่นน้ซือ้) 

     6. กจิกรรม Workshop รบัมอืลกูคา้ทีห่ลากหลาย...สรา้งการขายใหต้รงใจ 

Module 2 เทคนคิการขายทางออนไลนด์ว้ยภาษาทีม่ดัใจลกูคา้ 

     7. เทคนคิการขายทางออนไลนอ์ยา่งเป็นระบบ – สรา้งใหนั้กขาย ขายอยา่งมอือาชพี 

         > เปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้ม กอ่นการขาย 

         > เทคนคิการสอบถาม – การถามลกูคา้เพือ่คน้หาความตอ้งการ 

         > การน าเสนอขายอยา่งตรงจดุ และเพิม่ยอดขาย ผา่นทางออนไลน์ 

         > การปิดการขาย- ปิดเมือ่ไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ ได ้Order 

      8. กจิกรรม : ฝึกการใชเ้ทคนคิและวธิกีารพมิพต์อบขอ้ความ ในกรณีตา่ง ๆ ผา่นทาง ออนไลน ์(Chat 

Line Facebook และ อืน่ ๆ) 

      9. เทคนคิการใชภ้าษา และ วธิโีตต้อบกับลกูคา้ 

          > การเขยีนตอบเพือ่จงูใจใหล้กูคา้ซือ้ 

          > ขอ้ควรระวงั 

      10. เทคนคิการใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิเพือ่สรา้งโอกาสในงานขาย 

Module 3 การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 

      11. การตอบค าถามและใหค้ าแนะน าลกูคา้หลังการขาย 

           > วธิกีารใชง้าน 

           > การเก็บรักษา 

           > อืน่ ๆ 

      12. การแกปั้ญหากับลกูคา้ 

           > ลกูคา้ไมไ่ดรั้บของ 

           > ไดส้นิคา้ไมต่รงกับความตอ้งการ 

           > อืน่ ๆ 

      13. การแกปั้ญหา อืน่ๆ 

           > รา้นคา้ 

           > ขนสง่ 

      14. วธิกีารการประสานงานกับฝ่ายงานตา่ง ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

           > การประสานงานกับฝ่ายจัดสง่ และ คลังสนิคา้ 

           > การประสานงานกับฝ่ายอืน่ๆ เชน่ บัญช ี

      15. การตดิตามลกูคา้หลังการขายเพือ่เพิม่ยอดขาย 

           > น าเสนอโปรโมชัน่ใหม ่ๆ 

           > การดแูลและค าแนะน าเพิม่ 

      16. กจิกรรม : การบรกิารหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ 

      17. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
mailto:info@hipotraining.com
http://www.hipotraining.com/


Outline HP 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

 

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

บุคคลท ัว่ไป 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 

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   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          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 

แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 อบรม, สมัมนา, อบรม ,สมัมนา ,หลกัสตูร, การขาย ,ขายออนไลน์ 
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