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อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรี 

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชลูกทีมส าหรับผู้จัดการขาย  
 

วันอาทิตย์ท่ี 22 พฤษภาคม 2565   เวลา 13.00-16.00  น. (อบรม 3 ช่ัวโมง) 
 

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,500 บาทเท่าน้ัน  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

 
 

วิทยากร : อาจารยรัชเดช อติกนิษฐ 

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

อดีตนักขายประกนัชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ 

 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
              ในปัจจุบนัธุรกิจท่ีมีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนยอดขายมกัจะประสบปัญหาและ
อุปสรรคทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกขององคก์ร ปัจจยัภายนอกองคก์รคือจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการ
เขา้ถึงลูกคา้ท่ีง่ายขึ้นทั้งจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี และคู่แข่งรายใหม่ท่ีเขา้มามากขึ้น ส่งผลใหกิ้จกรรมการขาย
ขององคก์รจ าเป็นตอ้งขายเชิงรุกมากยิง่ขึ้นเพื่อจะไดแ้ข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อต่อปัจจยัภายใน 
และหน่ึงในปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนยอดขายนัน่ก็คือ "ฝ่ายขาย” ท่ีตอ้งกระตือรือร้นมากขึ้นใน
การใชท้กัษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายท่ีไดรั้บ ส่งผลท าใหพ้นกังานขายเกิดความกดดนัมากขึ้น ท าให้
ยอดขายลดลง และการลาออกของพนกังานขายท่ีมีแนวโนม้มากขึ้น ส่ิงท่ีเกิดขึ้นน้ีส่งผลกระทบต่อผูบ้ริหารเขต ท่ี
บริหารทั้งภาพใหญ่ ท่ีจ าเป็นตอ้งหาวิธีบริหารจดัการทีมงาน, กระตุน้ขวญัก าลงัใจ, และท าหนา้ท่ีเป็นโคช้ใหก้บัทีมงาน
ทั้งเร่ือง ความรู้ในผลิตภณัฑ,์ ทกัษะการขาย และการบริหารเป้าหมายการขาย จากปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัท าโครงการ
น้ี ขึ้นเพื่อใหผู้บ้ริหารเขต สามารถเป็นโคช้ใหก้บัผูจ้ดัการสาขาเพื่อใหน้ าวิธีการดงักล่าวไปใชโ้คช้พนกังานขาย เพื่อให้
องคก์รมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและลดอตัราการลาออกของพนกังานขายได ้
วัตถุประสงค์ 
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1. ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บแนวทางแกปั้ญหาและอุปสรรคของการบริหารการขายได ้
2. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้และความเขา้ใจการโคช้ทีมงานฝ่ายขาย 
3. ผูเ้ขา้อบรมจะมีความรู้และความเขา้ใจวิธีการโคช้ดว้ยทฤษฎีการขาย KASH 
4. ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บวิธีการโคช้แบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกใหก้บัพนกังานขายได ้
5. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บวิธีการโคช้ทบทวนผลิตภณัฑท่ี์มีและเขา้ใจจุดขายของผลิตภณัฑใ์ห้ดูน่าสนใจได้ 
6. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บวิธีการโคช้ขั้นตอนการขายโดยใชบ้ทการขาย และแนวทางการตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีดี 
7. ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บวิธีการโคช้การบริหารเป้าหมายการขายอยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนได ้
 

เน้ือหาหลกัสูตร 
1. คลินิกผูบ้ริหารฝ่ายขาย คน้หาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย 
2.            การโคช้ทีมงานฝ่ายขาย ท าอยา่งไร ?  
3. การโคช้ทีมงานฝ่ายขายดว้ยทฤษฎีการขาย  KASH 
4. การโคช้ ความคิด และทศันคติ (A : Attitude) ใหที้มงานฝ่ายขาย 
5. การโคช้หลกัการเรียนรู้ผลิตภณัฑ ์(K : Knowledge) ใหก้บัทีมงานฝ่ายขาย 
6.            การโคช้วิธีการฝึกฝนทกัษะการขาย (S : Skill) และการตอบขอ้โตแ้ยง้ใหก้บัทีมงานฝ่ายขาย 
7.           การโคช้วิธีการบริหารเป้าหมาย (H : Habit) อยา่งเป็นระบบ 
 

หลกัสูตรนี้เหมาะกบัใคร ?   ผูจ้ดัการทีมขาย ผูจ้ดัการเขตขาย, หวัหนา้ทีมขาย, Team Leader 
 

วิธีการอบรม              การบรรยาย การท า Workshop กิจกรรมปลดลอ็คความคิด  Workshop บทการโคช้ทีมงาน 

 

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

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส 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 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

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

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,  jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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