
 

                                   

 

 

 

 
 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

 พนกังานขาย เป็นตําแหน่งทีม่ผีลต่อยอดขายของกจิการโดยตรง การรบัพนกังานขายทีไ่มม่คีวามสามารถทีเ่หมาะสม 

นอกจากจะทาํใหย้อดขายของธุรกจิไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายแลว้ ยงัอาจทําใหเ้กดิการเขา้ๆ ออก ๆ จากงานมากกว่า

ทคีวร ซึง่ยอ่มส่งผลต่อยอดขายของหน่วยงาน และยงัเพิม่ตน้ทุนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรอกีดว้ย 

 แต่การคดัเลอืกใหไ้ดพ้นกังานขายทีเ่หมาะสมกไ็มใ่ช่เรือ่งงา่ย ผูท้ําหน้าทีส่มัภาษณ์คดัเลอืกพนกังานจงึตอ้งเรยีนรู้

กระบวนการและเทคนิคในการสมัภาษณ์ การตัง้คาํถาม การสงัเกตและการสรุปผลเพื่อใหไ้ดค้นทีเ่หมาะสม 

 และทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอืตอ้งสามารถวางแผนพฒันาใหเ้ป็นพนกังานขายที”่สรา้งยอดขาย” และ “อยูต่่อ” แลว้

กลายเป็น”แบบอย่าง” ในองคก์รต่อไปอยา่งมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 

วตัถุประสงค ์

• สรรหาและสมัภาษณ์พนกังานขายไดอ้ยา่งมหีลกัการ 

• วางแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานขายใหเ้ป็นระบบ 

วทิยากร  อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาว ี

ประสบการณ์การทํางาน 

• ผูอ้ํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิทั มหวฒัน์ เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั 

• ผูอ้ํานวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group  

• คณะกรรมการสมัภาษณ์งาน กลุ่มบรษิทั TCC Capital Group 

• ผูจ้ดัการส่วนสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา   

• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบรษิทัในเครอืยคูอม 

รปูแบบการฝึกอบรม  บรรยาย สาธติ และฝึกปฏบิตั ิ

คุณสมบตัผิูเ้ขา้รบัการอบรม ผูท้ีท่าํงานดา้นสรรหาและคดัเลอืก พนกังานดา้น HR หวัหน้างาน ผูจ้ดัการทุกสายงาน 

•  
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หวัข้อการอบรม 

*  หลกัการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืก โดยพจิารณาขอ้มลูจากใบสมคัรงาน 

*  Target Selection : หลกัการสมัภาษณ์ทีอ่งคก์รชัน้นําสว่นใหญ่นิยมใชก้นั โดยม ี"สีเ่ป้าหมาย (4 Targets)" ทีต่อ้งการรู ้ดงันี้  

      1. Who are you ? ผูส้มคัรงานคอืใคร  

      2. What you can do ? ผูส้มคัรงานทาํอะไรได ้

      3. What you have done ? ผูส้มคัรงานเคยทาํอะไรมา 

      4. Are you a right person ? ผูส้มคัรงานคอืคนทีใ่ช ่

*  หลกัการดาํเนินการสมัภาษณ์ทีท่าํใหผู้ส้มคัรงานเปิดเผย "ตวัตน" ทีแ่ทจ้รงิ 

• หลกั “As A Sales” คอืกรอบในการวเิคราะห ์“สมรรถนะ (Competency) ของคนที ่“เหมาะ” กบั”งานขาย” 

1. Adversity Quatient – ผูส้มคัรงานแสดงใหเ้หน็ถงึ”ความทนต่อภาวะกดดนัไดด้หีรอืไม ่

2. Seize a Chance- ผูส้มคัรงานแสดงใหเ้หน็ถงึ “วธิกีารเสาะหาโอกาสหรอืไม่ 

3. Achievement-ผูส้มคัรมผีลงานมาแสดงใหเ้หน็ถงึ”ความสาํเรจ็อะไรมาบา้ง” เป็นตน้ 

• *  หลกัการเขยีนชดุคาํถามเพือ่ใชส้มัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง สาํหรบัพนกังานขาย 

- ชดุคาํถามโหมโรง เชน่ คาํถามทัว่ไป การทาํความรูจ้กัผูส้มคัรงาน การศกึษา งานอดเิรก  

- ชดุคาํถามดา้นงานและประสบการณ์ 

- ชดุคาํถามดา้นความคดิและการแกปั้ญหา 

- ชดุคาํถามดา้นความกระตอืรอืรน้และแรงจงูใจ 

- ชดุคาํถามอืน่ๆ เป็นตน้ 

• ขอ้พงึปฏบิตัแิละพงึละเวน้ในการสมัภาษณ์งาน 

ภาคการพฒันาใหเ้ป็นพนกังานขายทีด่ ี

• การทาํ Skills Matrix สาํหรบัพนกังานขาย ทาํอยา่งไร 

• การทาํ Skills Audit เพือ่ใหก้ารพฒันานัน้ไมส่ญูเปล่าในดา้นการขาย ทาํอยา่งไร 

• การทาํ Sales Clinic เพือ่แกปั้ญหาการขาย ทาํอยา่งไร 

อตัราค่าสมัมนา 

Early bird 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงนิ 3,745 บาท 

(สาํหรบันิตบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย TAX 3%) 

กรณีสมคัรและชาํระเงนิก่อนอบรม 5 วนั  

Normal ชาํระหน้างาน 3,900 บาท ( TAX 3% = 273 ฿ ชาํระ 4,173 ฿ ) 
 

วธิกีารชําระเงนิ: 
 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, Partnership) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร  เทคนิคการสัมภาษณ์และพฒันาพนักงานขาย 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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