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การสัมภาษณและพัฒนา

พนักงานขาย
3
รุนที่
มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล

“พนักงานขาย” เปนตําแหนงที่มีผลตอยอดขายของกิจการโดยตรง การรับพนักงานขายที่ไมมีความสามารถที่
เหมาะสมนอกจากจะทําใหยอดขายของธุรกิจไมเปนไปตามเปาหมายแลว ยังอาจทําใหเกิดการเขา ๆ ออก ๆ
จากงานมากกวาที่ควร ซึ่งยอมสงผลตอยอดขายของหนวยงาน และยังเพิ่มตนทุนในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรอีกดวย
แตการคัดเลือกใหไดพนักงานขายที่เหมาะสมก็ไมใชเรื่องงาย ผูทําหนาที่สัมภาษณคัดเลือกพนักงานขายจึง
ตองเรียนรูกระบวนการและเทคนิคในการสัมภาษณ การตั้งคําถาม การสังเกตและการสรุปผลเพื่อใหไดคนที่
เหมาะสม
และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองสามารถวางแผนพัฒนาใหเปนพนักงานขาย ที่ “สรางยอดขาย” และ
“อยูตอ” แลวกลายเปน “แบบอยาง” ในองคกรตอไปอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

เจาหนาที่ฝายสรรหาและสัมภาษณพนักงาน
ผูบริหารงานฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
หัวหนาฝายขาย

วิธีการฝกอบรม:

บรรยายนํา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ
ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝกปฏิบัติ
วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

วิทยากร

อาจารยพรเทพ ฉันทนาวี

การศึกษา
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณทํางาน
ผูอํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย
บริษัท มหวัฒน เอ็นเตอรไพรส จํากัด
ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุมบริษัท ทีซีซี แคปปตอล กรุป
ผูจัดการฝายฝกอบรมการตลาดและการขาย
เครือโอสถสภา
ที่ปรึกษาและวิทยากรดานทรัพยากรบุคคล

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 23 ต.ค. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

ภาคการสัมภาษณ :

หลักการวิเคราะหและคัดเลือก โดยพิจารณาขอมูลจาก
ใบสมัครงาน “สี่เปาหมาย (4 Targets)” ที่ตองการรู ดังนี้
1. Who are you ? ผูสมัครงานคือใคร
2. What you can do ? ผูสมัครงานทําอะไรได
3. What you have done ? ผูสมัครงานเคยทําอะไรมา
4. Are you a right person ? ผูสมัครงานคือคนที่ใช
หรือไม

หลัก “As A Sales” คือกรอบในการวิเคราะห “สมรรถนะ
(Competency)” ของคนที่ “เหมาะ” กับ “งานขาย”
1. Adversity Quotient - ผูสมัครงานแสดงใหเห็นถึง
“ความทนตอภาวะกดดันไดดีหรือไม”
2. Seize a Chance - ผูสมัครงานแสดงใหเห็นถึง “วิธี
การเสาะหาโอกาสหรือไม”
3. Achievement - ผูสมัครงานมีผลงานมาแสดงให
เห็นถึง “ความสําเร็จอะไรมาบาง”
เปนตน


หลักการเขียนชุดคําถามเพื่อใชสัมภาษณที่มีโครงสราง
สําหรับพนักงานขาย

ขอพึงปฏิบัติและพึงละเวนในการสัมภาษณงาน
ภาคการพัฒนาใหเปนพนักงานขายที่ดี

การทํา “Skills Matrix” สําหรับพนักงานขาย ทําอยางไร

การทํา “Skills Audit” เพื่อใหการพัฒนานั้นไมสูญเปลา
ในดานการขาย ทําอยางไร

การวางเสนทางฝกอบรม “Sales Training Roadmap”
เพื่อพัฒนาพนักงานขายใหตอเนื่อง

การทํา “Sales Clinic” เพื่อแกปญหาการขาย ทําอยางไร

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ

สรรหาและสัมภาษณพนักงานขายไดอยางมีหลักการ
วางแผนการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานขายใหเปน
ระบบ

หลักสูตรฝกอบรม การสัมภาษณและพัฒนาพนักงานขาย รุนที่ 3
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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