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Professional Selling Skills (Online) 
(ทกัษะการขายกบัลกูคา้หลากหลายรปูแบบ) 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์ุพจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

10 มกราคม 2565 
  09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลดอ์อรค์ดิ วภิาวดฯี-สทุธสิาร  กรงุเทพฯ 
                                                        *สถานทีจั่ดสมัมนาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม U 

 
 

หลกัการและเหตผุล:  

 การขายจะประสบความส าเร็จหรอืลม้เหลวนัน้ เหตผุลหลักเกดิจาก ทักษะ เทคนคิ ลกูลอ่ลกูชนในการขาย 
พนักงานขายจะตอ้งขายอยา่งมอือาชพี ขายอยา่งชงิไหวชงิพรบิกบัลกูคา้ รวมทัง้ตอ้งสามารถแกส้ถานการณ์อยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทักษะและเทคนคิเหลา่นี้ยอ่มสง่ผลตอ่การตัดสนิใจซือ้ของลกูคา้และยอดขายขององคก์ร  ดังนัน้จงึ

จ าเป็นอยา่งยิง่ทีพ่นักงานขายตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิและยทุธวธิใีนการขายและการบรหิารจัดการกับลกูคา้ในเสีย้วเวลา
ของการขาย เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่หนา้ลกูคา้ และสรา้งโอกาสแหง่ความส าเร็จในการขาย 
 หลักสตูรนี้ จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานขาย ไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตัวเพือ่สรา้งความส าเร็จใจงานขาย 

การเสนอขายอยา่งมอือาชพี การแกปั้ญหา แกส้ถานการณ์ การระดมสมองท ากจิกรรมดา้นการเสนอขายทีป่ระยกุต์
ข ึน้ใหส้มจรงิ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นการขายไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถุประสงค:์   
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการขายพรอ้มลกูลอ่ลกูชนกบัลกูคา้อยา่งเป็นระบบ 

และมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารการใชส้ือ่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์ร สรา้งยอดขายไดต้าม

เป้าหมาย 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

    1. บทบาท และ หนา้ทีข่องพนักงานขาย – สรา้งความเขา้ใจและใหต้ระหนักถงึหนา้ทีท่ีต่อ้งท า 
    2. ขัน้ตอนการขายอยา่งเป็นระบบ – สรา้งใหนั้กขาย ขายอยา่งมอือาชพี พรอ้มยกตัวอยา่งค าพดู ทา่ทางประกอบ    
        (ทกุขัน้ตอน จะเนน้เทคนคิและลกูลอ่ลกูชนอยา่งรายละเอยีด พรอ้มตัวอยา่งจรงิในการปฏบิัต)ิ 

 • การเตรยีมตัวของพนักงานขาย- เตรยีมตัวใหพ้รอ้มกอ่นออกสนามรบ มชียัไปกวา่ครึง่ 
• การเปิดการขาย – เทคนคิการเตรยีมความพรอ้มระหวา่งพนักงานกบัลกูคา้ กอ่นการขาย 
• การวเิคราะหโ์อกาสการขาย และการสรา้งโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคอือะไร ท าไมตอ้งวเิคราะห ์ 

  วเิคราะหอ์ยา่งไร 
• การน าเสนอผลติภัณฑ-์ น าเสนอสนิคา้อยา่งมอือาชพี ใหล้กูคา้ตาสวา่ง 
• การตอบค าถามและขอ้โตแ้ยง้ - จัดการและรับมอืกับขอ้โตแ้ยง้อยา่งเป็นระบบ 

• การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอยา่งไรใหไ้มเ่สยีเปรยีบ หรอื ตกเป็นเครือ่งมอืลกูคา้ 
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• การปิดการขาย- ปิดการขายเมือ่ไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ ได ้Order 

 
    3. ขอ้ควรปฏบิัตใินขณะขายเพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้บัลกูคา้ (สิง่ทีนั่กขายตอ้งท าเพือ่ใหเ้ป็นนักขายมอือาชพี 

ทีล่กูคา้เกดิความศรัทธาและความเชือ่มั่น) 
    4. การทบทวนการขาย – ขายได ้หรอื ไมไ่ด ้มาจากสาเหตอุะไร เรยีนรูไ้วจ้ะไดไ้มพ่ลาดอกี 
    5. กจิกรรมจ าลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏบิตัอิยา่งเขม้ขน้  

    6. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

 

อัตราหลักสตูร (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 ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สัมมนา, งานขาย, การตลาด, ทักษะ, การขาย, ลกูคา้, รูปแบบ, เทคนคิ, ลกูลอ่ลกูชน, มอือาชพี, ชงิไหวชงิพรบิ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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