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 อบรมออนไลน์ Zoom /Onsite   พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

หลักสูตร  ปลุกพลังนักขายและเทคนิคการขายเพือ่พชิิตเป้าหมาย 
 

วันอังคารท่ี 24 มกราคม 2566   เวลา 09.00-12.00 น. (อบรม 3 ช่ัวโมง)  Zoom 
วนัศุกร์ท่ี 24  กุมภาพนัธ์ 2566   เวลา 09.00-12.00 น. (อบรม 3 ช่ัวโมง)  Zoom 

วนัศุกร์ท่ี  24  มีนาคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 6 ช่ัวโมง)  Onsite Hotel 

สถานที่ Novotel Bangkok  Hotel ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

ราคาพเิศษอบรม Online  เพยีงท่านละ  1,500 บาทเท่าน้ัน  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

 
 

วิทยากร : อาจารยรัชเดช อติกนิษฐ  

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
              ในปัจจุบนัในธุรกิจท่ีมีกิจกรรมการขายเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคล่ือนยอดขายมกัจะประสบปัญหาและ
อุปสรรคทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององคก์ร ปัจจยัภายนอกองคก์รคือจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
เขา้ถึงลูกคา้ท่ีง่ายข้ึนทั้งจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขา้มามากข้ึน ส่งผลใหกิ้จกรรมการขาย
ขององคก์รจ าเป็นตอ้งขายเชิงรุกมากยิง่ข้ึนเพ่ือจะไดแ้ข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อต่อปัจจยัภายใน 
และหน่ึงในปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนยอดขายนัน่ก็คือ "ฝ่ายขาย” ท่ีตอ้งกระตือรือร้นมากข้ึนใน
การใชท้กัษะและเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายท่ีไดรั้บ ส่งผลท าใหพ้นกังานขายเกิดความกดดนัมากข้ึน ท าให้
ยอดขายลดลง และการลาออกของพนกังานขายท่ีมีแนวโนม้มากข้ึน จากปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ี ข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ปรับความคิดมองเป้าหมายในมุมมองท่ีเป็นบวกมากยิง่ข้ึน ขวญัก าลงัใจดีข้ึน และเขา้ใจผลิตภณัฑข์อง
บริษทัมากยิง่ข้ึน และสามารถเขา้ใจวิธีการขายผลิตภณัฑด์ว้ยผลประโยชน์รวมทั้งไดฝึ้กฝนการขายอยา่งเป็นระบบและ
มีทิศทางท่ีชดัเจน ส่งผลใหอ้งคก์รมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนและลดอตัราการลาออกของพนกังานขายได ้
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วัตถุประสงค์ 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการปรับทศันคติต่อเป้าหมายมีความชดัเจนต่อเป้าหมายในชีวิตท่ีชดัเจนมากข้ึน 
2.  ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการทบทวนผลิตภณัฑท่ี์มีและเขา้ใจจุดขายของผลิตภณัฑไ์ด ้
3.  ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการฝึกฝนการขายจากการ Role-Play ดว้ยขั้นตอนการขายท่ีถูกตอ้งและแนวทางการตอบขอ้โตแ้ยง้
ท่ีดี 
4. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการบริหารกิจกรรมการขายอยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนได ้
 
เน้ือหาหลกัสูตร 
1. คลินิกนกัขาย คน้หาปัญหาและอุปสรรคการขาย 
2. ปลดลอ็คความคิด คน้หาเส้นทางสู่ความส าเร็จ 
3. สูตรเพื่อพิชิตความส าเร็จการขาย (KASH) 
4. Attitude (ทศันคติ) ปัจจยัภายใน และ ปัจจยัภายนอก 
5. คน้หาส่ิงขบัเคล่ือนความคิดคุณ และเขา้ใจคุณค่าอาชีพคุณ 
6. 3 ขั้นตอนพิชิตความส าเร็จ 
7. พฒันาความรู้เขา้ใจผลิตภณัฑ ์และจุดขาย 
8. การเสนอขายดว้ยผลประโยชน ์
9. พฒันาทกัษะการขายดว้ยสูตร 3 ใจ  
10. ระเบิดพลงันกัขาย Role – Play Team Battle 
11. Habit- การบริหารกิจกรรมการขายอยา่งเป็นระบบ 
 
หลกัสูตรนีเ้หมาะกบัใคร ?  พนกังานขาย (Sales) ทุกธุรกิจ   
วิธีการอบรม              การบรรยาย การท า Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play) 
                                  หรืออบรมผา่น Zoom Meeting 

ระยะเวลาการอบรม      Online Training 3 ชัว่โมงและ กรณี Public & In House training 6 ชม. 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวโุส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวโุส ส่วน
ฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย ์บมจ.ไทยประกนัชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลกัสูตรการขายใหก้บัธนาคาร  
บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และบริษทัสินเช่ือรถยนต ์ 
อดีตนกัขายประกนัชีวิตอนัดบั 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่า
ประกนัชีวิต   
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล ์PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

สมัคร 3 เข้าฟรี +  1 ท่าน 4,500 315 135 4,680 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ขนมเบรค ชา กาแฟ  2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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รายละเอียดหลักสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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