
เทคนคิการคดัเลอืกและสมัภาษณ์พนกังานขายดว้ย 
Competency & Behavior

วนัพธุที ่25 มกราคม 2566 
ณ โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดฯี-สุทธิสาร)

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

ในยคุปัจจุบันการคัดเลอืกพนักงานขายนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีแ่ต่
ละองคก์รลว้นใหค้วามสําคัญเป็นอยา่งมาก เพราะหลายองคก์ร
ตอ้งประสบกับเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ไดพ้นักงานขายไมต่รงตาม
คณุสมบัต ิพฤตกิรรมของพนักงานขายไมด่ ีพนักงานขายลาออก
บอ่ย

ดังนัน้.....วธิกีารหนึง่ในการคัดเลอืกพนักงานขายทีม่ี
ประสทิธภิาพคอื “การคัดเลอืกและสัมภาษณ์โดยใชเ้ทคนคิการ
คัดเลอืกและสัมภาษณ์พนักงานขายดว้ย Competency &amp; 
Behavior” ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถคน้พบพนักงานขายที ่”ใช”่
และสามารถทีจ่ะตอบโจทยส์ิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการได ้

หลักสตูรนี ้ไดจั้ดทําขึน้เพือ่ใหผู้บ้รหิาร หัวหนา้ฝ่ายบคุคล
และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการคัดเลอืกและสัมภาษณ์พนักงานข
ายไดม้แีนวทางในการคัดเลอืกพนักงานขายใหไ้ดต้รงใจทีต่อ้งก
าร และไดพ้นักงานขายมปีระสทิธภิาพสงูจากการคัดเลอืกอยา่ง
ชาญฉลาด โดยใชห้ลัก Competency & Behavior.........
เขา้มาเป็นตัวชว่ยในการประกอบการตัดสนิใจในการคัดเลอืกบคุ
คลเขา้ทํางาน และสามารถทําประโยชนส์งูสดุใหแ้กอ่งคก์รได ้

หลกัการและเหตผุล
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.
Section 1: วเิคราะหเ์พือ่การคดัเลอืกพนกังานขาย ”ใช”่

1.สาเหตแุละความจําเป็นในการคัดเลอืกพนักงานขายดว้ย
Competency &amp; Behavior

2.ปัญหาและสาเหตกุารเขา้-ออก
ของพนักงานขายรว่มถงึความสามารถและพฤตกิรรมทีไ่มต่อบโ
จทยอ์งคก์ร

3.การมองหาเพือ่ตอบโจทยส์ิง่ทีอ่งคก์รและหน่วยงานตอ้งการใ
หไ้ดค้นที่ “ใช”่ ดว้ยการคัดเลอืกโดยใชห้ลัก Competency &amp;
Behavior

4.กจิกรรม: มองใหก้วา้ง มองใหเ้ป็นคน้หาสิง่ทีต่อ้งการในการ
คัดเลอืกพนักงานขาย
Section 2: ความทา้ทายในการคดัเลอืกพนกังานขาย…อยา่ง
มอือาชพี !!! ดว้ย Competency & Behavior

5.ขอ้พจิารณาเบือ้งตน้ในการคัดเลอืก...พนักงานขาย
• คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
• คณุสมบัตใินตําแหน่ง (Qualification)

6.การกําหนดคณุสมบัตขิองพนักงานขายดว้ยหลัก Competency &
Behavior เพือ่การคัดเลอืกอยา่งมปีระสทิธภิาพ

• ความรู ้
• ทักษะ
• ทัศนคติ
• พฤตกิรรม

7.กจิกรรม Workshop : เปลีย่น!!! การสรรหาคัดเลอืกพนักงาน
ขายดว้ยรปูแบบใหมโ่ดยยดึหลัก Competency &amp; Behavior
Section 3: เทคนคิการสัมภาษณ์เพือ่คน้หา
“พนักงานขาย” ทีใ่ช่

8.หัวใจสําคัญ...ของการสัมภาษณ์
• การใชคํ้าถาม
• การสรา้งสถานการณ์
• การฟังและการสังเกต
• การวเิคราะห์

9.การวเิคราะหบ์คุลกิภาพและพฤตกิรรมของผูส้มัครงาน

10.แนวทางคําถามทีใ่ชส้ัมภาษณ์ผูส้มัครงานเพือ่วัดความเป็น “
นักขาย” โดยอาศัย Competency &amp; Behavior

11.เทคนคิการสัมภาษณ์ดว้ยคําถาม – STAR Technique
12.กจิกรรมฝึกปฏบัิต:ิ สัมภาษณ์เพือ่คัดเลอืกคนที ่“ใช”่
13.เคล็ดลับจับเท็จ...เกง่จรงิ หรอื เกง่ปลอม
14.การประมวลผลวเิคราะหเ์พือ่สรปุและหาคนที ่“ใช”่

ในการสัมภาษณ์งาน
15.สรปุ คําถาม – คําตอบ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

 อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา  

 Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

 และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม์
(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี

วทิยากร



เทคนคิการคดัเลอืกและสมัภาษณ์พนกังานขายดว้ย 
Competency & Behavior

วนัพุธที ่25 มกราคม 2566 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสาํรองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบั่ญชี 287-0-26170-4               
 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากัด 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากัด (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่คร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สัมมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธุรกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จาํนวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

สมคัรกอ่นวนัที ่18 มกราคม 2566 เหลอืเพยีง! 
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